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o outro lado 

Essa é uma história que ainda deve ter muitos capítulos. Contudo é alto o valor cobrado pela 
empresa concessionária, responsável pela coleta e tratamento de esgoto da cidade, no caso de 
interrupção do serviço prestado. Para a Prefeitura, o contrato teria terminado no ano passado, 

enquanto para a Sanesalto/Conasa, só se encerra em 2032. A divergência ocorre porque, a 
empresa alega que apenas iniciou sua arrecadação em 2007, mais de dez anos após ter sido 

contratada. A questão foi parar na Justiça.. página 03
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Nonsense

Construindo narrativas:
biografia e histórica local – Parte V

Ir uns contra os outros quando se está na mesma posição ou
equipe é um sinal de que falta bom senso e noção

O Tema Live da sessão de terça-feira 
(12) é um bom exemplo do que não 
fazer. Pior é que a situação se repete, 
tem quem já tenha uma postura recor-

rente de agressões como se ninguém prestasse. 
É um jeito de ver o mundo, mas com uma lente 
desfocada. 

Além disso, é preciso falar que não escolhemos al-
guém para ocupar um cargo público para isso. Bus-
camos pessoas dispostas a desenvolverem projetos 
em prol da cidade, e, evidentemente, fiscalizarem 
a atuação do Poder Executivo, afinal essa uma das 
principais atribuições do Poder Legislativo. 

É preciso ter compromisso, humildade, ética e 
urbanidade no trato com os outros, sejam colegas, 
funcionários, profissionais de outras instituições e 
assim por diante. Mas isso é algo que não preci-
saria ser falado no editorial de um jornal de uma 
cidade com uma população por volta de 120 mil 
habitantes. Parece que estou no ambiente político 
da pequena Sucupira, da novela Bem-Amado, do 
inesquecível Dias Gomes. O folhetim foi o primei-
ro a ser transmitido em cores na televisão brasi-
leira. Pasme, na década de 70! O enredo girava 
em torno de um político de discursos inflamados 
e exagerados. Eu até sei que a vida imita a arte, 
mas isso já é demais. Afinal estamos falando de 
homens adultos e que foram escolhidos como re-

presentantes do povo. Às vezes penso que de fato 
é muita testosterona (hormônio produzido princi-
palmente por homens) e aí falta ponderação, equi-
líbrio e cuidado para saber se realmente a forma 
de dizer está correta, se faz sentido no contexto 
e, por fim, se vai contribuir na discussão política. 
Afinal, ofensa por ofensa não leva a lugar nenhum 
só demonstra imaturidade e falta de estratégia.

O povo está cansado. Talvez as discussões des-
necessárias e as piadas fora de hora sejam as ra-
zões para a ausência de público nas sessões da 
Câmara. O que ocorreu na Audiência Pública da 
Saúde, em 24 de fevereiro desse ano, deveria ser-
vir como um bom indicador disso. Naquele dia, 
estavam presentes muitas pessoas, mas o que 
aconteceu foi um espetáculo: discussões, inter-
rupções, perguntas não respondidas, enfim, tudo 
o que a população não estava lá para ver. Como 
resultado, no dia 1º, quando novamente o secre-
tário da pasta compareceu à Câmara, atendendo 
a um requerimento, a reunião durou mais de três 
horas e começou com apenas uma pessoa na pla-
teia. No fim, cerca de cinco pessoas presentes. 

Para bom entender meia palavra basta. A situ-
ação deveria servir de alerta.  É preciso postura, 
consciência do dever, responsabilidade e menos 
vaidade. Bem, se a pessoa ocupa cargo público 
deve responder sempre o que for perguntado, afi-

nal está administrando dinheiro do Povo.  Além 
é claro da conclusão de que o Regimento do Le-
gislativo saltense tem problemas, não me parece 
coerente que crie restrições para o exercício par-
lamentar. 

Porém, mesmo diante do que ocorreu, nada mu-
dou. Os vereadores estão na mesma posição, o 
melhor seria a união para resolver o que de fato 
vai melhorar a vida da população que está bem 
difícil e discutir a falta de infraestrutura da Casa. 
Porém, eles perdem tempo com ofensas, às ve-
zes, contra os próprios pares. Ou não entendem 
o porquê estão ali, ou querem desviar a atenção 
do que é importante ou é infantilidade mesmo. 
Diante disso, já adianto: estão no mesmo barco. 
Estão escolhendo o melhor jeito de afundar todos 
juntos. É naufrágio na certa, talvez com um ou 
dois sobreviventes.  Se for isso que os vereadores 
de Salto querem, parabéns, os senhores estão no 
caminho certo.

Aliás, nada mais oportuno do que se lembrar do 
pai do realismo brasileiro, Machado de Assis, que 
disse: “isto de política pode ser comparado à pai-
xão de Nosso Senhor Jesus Cristo; não falta nada, 
nem o discípulo que nega, nem o discípulo que 
vende. Coroa de espinhos, bofetadas, madeiro, e 
afinal morre-se na cruz de ideias, pregado pelos 
cravos da inveja, da calúnia e da ingratidão”. 

Para encerrar a série de tex-
to sobre biografias e fontes 
históricas, é possível notar a 
riqueza que a história de pes-
soas pode trazer para a his-
tória e memória de um local, 
do município, estado ou país. 
Muitas vezes essas histórias 
se mesclam e abrem espaços 
para histórias outras, além 
do próprio personagem bio-
grafado. E o que dizer das 
interpretações, histórias de 
pessoas são contatas a partir 
de um ponto de vista, fato já 
discutido em outros textos.
Das fontes bibliográficas 

usadas para escrever a sequ-
ência de textos, vale a pena 
mencionar as dos memo-
rialistas Ettore Liberalesso 
(1920-2012) e do sr. Walde-
mar Camargo, ambos atuan-
do com carinho na preserva-
ção da história e memória da 
cidade a qual desenvolveram 
biografias. Ettore, saltense, 
narra pessoas que conheceu 
ou ouviu falar através de rela-
tos de outros. O sr. Waldemar, 
cidadão cabreuvano, conti-
nua a escrever memórias de 
pessoas da terra que o aco-
lheu e a qual chamou de sua.
Outra obra citada foi a do 

historiador Ginzburg, trata-
se do Queijo e os Vermes, 
uma leitura obrigatória para 

quem quer entender a cons-
trução da história local atra-
vés de um cidadão comum 
em sua época, “gente da 
gente”. Encerro a sequência 
convidado aos amigos leito-
res para que escrevam suas 
memórias, escrevam sobre 
pessoas que marcaram suas 
vidas ou mesmo que ouviu 
falar, fazendo isso, estamos 
eternizando memórias. 
Um bom fim de semana a 

todos!
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Precisamos falar sobre
inteligência financeira

O Brasil não é para amadores.
Precisamos concordar, principalmen-

te quando olhamos para o preço de 
tudo, a inflação nesses últimos meses 
tem sido substancialmente perceptível 
nas gôndolas, principalmente na ses-
são de hortifruti e os preços sobem e o 
salário não acompanha esse aumento 
de preços e o orçamento que já é aper-
tado faz as coisas ficarem mais compli-
cadas ainda.

Em situações de crise em que há um 
aumento de preços que não é acompa-
nhado pelos salários é natural que as 
pessoas substituam os produtos que cos-
tumam consumir por produtos substitu-
tos que tenham a mesma finalidade, po-
rém que são mais baratos. Famílias que 
consomem carne passam a consumir 
mais salsicha e outros embutidos cheios 
de sódio e conservantes que ainda ca-
bem no orçamento nesse momento, mas 
que vai cobrar a nossa saúde mais tarde. 
Tudo na vida tem o seu preço.

Podemos ficar passivos diante da situ-
ação e sobreviver na forma como pode-
mos ou então buscar formas de contor-
nar esses problemas de maneira mais 
inteligente possível. Uma das formas 
é o uso da inteligência financeira que 
é um pouco diferente da educação fi-
nanceira que é colocar em prática o que 
todos conhecem, mas que poucos con-
seguimos praticar até mesmo por causa 
do atual cenário. Como um trabalhador 
pode pensar em guardar dinheiro se o 
salário que cai na conta já está além de 
comprometido está também corroído 
pela inflação.

A inteligência financeira tem a ver 
com a qualidade das nossas escolhas 
em relação ao dinheiro. A forma como 
nos relacionamos com o dinheiro tem 
muito a ver com a nossa qualidade de 
vida. Somos incentivamos a consumir a 
todo momento e o momento atual exige 

que comecemos a nos questionar se re-
almente precisamos comprar as coisas 
que estamos comprando, o atual cená-
rio para muitos de nós nos existe a bus-
car o que é essencial e a repensar nossa 
relação com o dinheiro e a inteligência 
financeira pode nos ajudar com isso.

Para começar podemos fazer algo que 
praticamente nenhum de nós fazemos 
que é sentar-se e colocar em um papel 
todos os gastos que temos no mês con-
siderando desde as contas de água e 
energia aos gastos mais triviais. Como 
assinaturas de serviço de streaming, 
comprar parceladas e os cartões de 
crédito nos quais já entramos no rota-
tivo. A partir disso organizar o que re-
almente é necessário do que não é, o 
que é pago, mas não é utilizado e dessa 
forma olhar para esse papel e se orga-
nizar. Compreender o quanto se ganha 
e o quanto se gasta no mês e colocar 
em prática alternativas que podem aju-
dar a reduzir esses custos, aproveitar 
melhor os valores que entram para ter 
mais qualidade de vida.

O nosso bate papo aqui é breve e em 
nossas próximas conversas abordare-
mos mais vezes assuntos relacionados 
à inteligência financeira que possam 
ajudar a você nosso amigo leitor com 
sugestões que possam te ajudar a com-
preender o que acontece em nossa eco-
nomia e como lidar com essas novas 
situações que surgem à todo momen-
to, entender um pouco de economia 
nos ajuda a nos situarmos onde esta-
mos e saber como administrar o nosso 
dinheiro diante dessas situações pode 
ser algo muito construtivo. Caso deseje 
tirar dúvidas ou sugerir algum assunto 
para tratarmos em nosso próximo bate 
papo mande uma mensagem para a 
redação. Ficaremos felizes em receber 
suas dúvidas, elogios e sugestões. Até 
breve!

artigos
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O domingo de Páscoa está 
chegando e junto dele termi-
na a Quaresma, período em 
que muitos cristãos praticam 
algum tipo de jejum ou priva-
ções, sobretudo na questão 
alimentar, não consumindo 
carnes, por exemplo. Porém, 
segundo explicou o padre 
Carlos Marchesani, da Paró-
quia de São Benedito, a Qua-
resma vai muito além de uma 
simples renúncia.

“A quaresma é um perío-
do em que a Igreja convida 
à conversão. A Quaresma 

aponta para a Páscoa da 
Ressureição, em que os fieis 
são orientados a fazer uma 
renúncia como uma pratica 
de caridade, como uma con-
versão de fato”, destacou, em 
entrevista à reportagem do 
PRIMEIRAFEIRA.

De fato, o período quares-
mal remete à renúncia da 
carne, mas não apenas isso. 
“O convite à renúncia da car-
ne é no sentido de disciplina 
da Igreja. Mas só carne? Não. 
Pode ser alguma outra coisa, 
por exemplo, uma abstinên-

Para os cristãos é 
hora de renovar a 

esperança
A Páscoa entre as datas mais importantes do Cristianismo,

juntamente com o nascimento de Jesus, no Natal

Itu terá 
‘Queima do 

Judas’ 

O sentido além do feriado

A Prefeitura de Salto divul-
gou nesta semana como 
funcionará os serviços pú-
blicos durante o feriado de 
Sexta-Feira Santa.

Atende Fácil
O Atende Fácil permanece-
rá fechado nesta sexta-feira 
(15). O atendimento será 
retomado na segunda-feira 
(18), às 8h.

Saúde
As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) estarão fe-
chadas nesta sexta-feira 
Santa (15/4). Situações de 
urgência devem ser enca-
minhadas para o Pronto 
Socorro do Hospital Muni-
cipal.
O cronograma de vacina-
ção contra Covid-19 e In-
fluenza será interrompido 
nesta sexta (15) e sábado 

(16), retornando na segun-
da-feira (18), das 8h às 12h 
e das 13h às 15h no Giná-
sio Municipal e nos postos 
de saúde.

Educação
As unidades de ensino in-
terrompem as atividades 
nesta sexta-feira (15) e reto-
mam o atendimento normal 
na segunda-feira (18).

Academia e Pista de Atle-
tismo do Estádio Munici-
pal
Nesta sexta-feira (15) a 
Academia do Estádio Mu-
nicipal estará fechada, reto-
mando o funcionamento na 
segunda-feira (18), a partir 
das 7h. Já a pista de Atle-
tismo do Estádio Munici-
pal ficará aberta ao público 
nesta sexta-feira (15), das 
7h às 19h.

Ação Social
Os CRAS e CREAS estarão 
fechados nesta sexta-feira 
(15), com o atendimento re-
tornando na segunda-feira 
(18), a partir das 8h.

Cultura
O Museu da Cidade de Sal-
to fecha nesta sexta-feira 
(154) e reabre no sábado, 
das 9h às 17h. A Sala Palma 
de Ouro recebe o espetácu-
lo da “Paixão de Cristo” nes-
ta sexta e sábado.

Feiras livres
A feira livre desta sexta-
feira Santa (15) não será 
realizada. Já a do domingo 
de Páscoa (17) ocorrerá nor-
malmente.

Coleta de lixo
Os cronogramas de coletas 
serão mantidos.

O funcionamento dos serviços
públicos no feriado de Sexta-Feira Santa

No Domingo de Páscoa 
(17), na Praça Padre Miguel 
(Matriz), pontualmente ao 
meio dia, ocorre a “Queima 
do Judas”. Por isso, serão 
interditadas as ruas do en-
torno, bem antes do evento, 
às 10h30, para a colocação 
dos gradis para isolamento 
da praça. 

Devido a Lei Estadual que 

Para o padre Marchesani o objetivo do 
jejum é promover uma mudança

Antes os bonecos era “recheados com explosivos”

cia de celular, de não gastar 
com roupas, então, cabe às 
pessoas perceberem o que 
é essencial. O Jejum é levar 
de fato à prática da caridade. 
Se não tiver essa caridade, 
é apenas um luxo. Eu deixo 
de comer carne mas vou no 
mercado e compro um peixe 
ainda mais caro. Então não é 
um sacrifício. O Jejum tam-
bém tem esse espirito, de ab-
dicar de uma coisa que me dá 
prazer em favor do outro. Não 
é o sacrifício por si, mas sim 
à essa pratica da caridade”, 
destacou o Padre. 

Tradição que não se perde
Apesar de ser uma tradição 

bastante antiga, as celebra-
ções religiosas no período 
pascal, não perdem fieis. Se-
gundo Marchesani, a procura 
pelas tradições continua bas-
tante grande, embora tenham 
se enfraquecido um pouco 
por conta da pandemia. “Cla-
ro que alguns lugares há al-
gumas tradições ainda mais 
antigas, como a procissão do 
Nosso Senhor Morto, a Pro-
cissão de Pôncio Pilatos, a 
Procissão das Sete Palavras 
que acabam não se manten-
do em alguns lugares, mas 
ainda se mantém. As pessoas 
gostam de participar. O que 
tem afastado um pouco as 
pessoas é a insegurança de 
reuniões em comunidade em 
virtude da pandemia, mas os 
ritos são sempre atrativos, so-
bretudo as procissões”.

ARQUIVO PESSOAL

“A morte e ressurreição de 
Jesus são os pilares de nos-
sa fé. A morte  do Nosso Se-
nhor representa o tamanho 
do amor por toda humani-
dade conforme está muito 
bem representado em João 

3.16”, explica o apóstolo 
Diego Melo, responsável 
pela Comunidade Evangé-
lica Plenitude, no Central 
Park,  que reúne cerca de 
300 pessoas nos cultos aos 
domingos e quartas-feiras.

Pilares da fé

Para o apóstolo Diego esse é o momento
para pensar sobre o Amor de Deus

Na contramão do que 
muitos pensam para os 
protestantes a Páscoa tem 
muita importância. Afinal, 
o calendário é o mesmo 
do seguido pelos católicos 
e sendo assim trata-se da 
Celebração da Morte e da 
Ressurreição de Jesus.  O 
pastor costuma citar mui-
tos textos bíblicos ao falar 
do assunto, pois para ele a 
resposta está no Evangelho. 
“A ressurreição de Jesus é 
o ápice da sua vitória, con-
forme está em 1 Coríntios 
15.55”, destaca. 

Por isso o momento é para 
reflexão sobre a própria con-
duta. “Tenho por certo que 
essa Páscoa deve ser um 
momento para refletirmos 
em tudo a nossa volta, guer-
ras, pandemias, fome, aten-
tados e etc. A bíblia diz que 
por se multiplicar a iniqui-
dade, o amor de muitos se 
esfriará, segundo  Mateus 
24.12. Essa é uma realida-
de atual de nossa socieda-
de, o que falta a todos nós 
é nos voltarmos ao Amor de 
Deus. Somente Ele poderá 
nos resgatar e nos dar um 
sentido da vida”, finaliza o 
apóstolo Diego.

proíbe a soltura de fogos 
com estampidos, o Estou-
ro do Judas volta em 2022 

com uma proposta diferen-
te, um show pirotécnico 
sem estampidos, denomi-

nado “Queima do Judas”, 
quando os bonecos que re-
presentam o Diabo e Judas 
serão queimados em praça 
pública.

O novo formato também 
promete divertir ituanos e 
turistas, que estão convi-
dados a prestigiar o evento. 
A liberação total do isola-
mento da praça e das ruas 
ocorre a partir das 13 h.

Com a pandemia do CO-
VID-19o evento não pôde 
ser realizado, a última vez 
foi em 2019 no Estacio-
namento da Prefeitura de 
Itu. Mas dessa vez ao ser 
realizada na Praça Padre 

Miguel está retornando ás 
suas origens, pois foi onde 
essa manifestação popu-
lar começou há 145 anos. 
Apesar de por muito tempo 
ser conhecida como “Es-
touro do Judas”, os regis-
tros mais antigos mostram 
que começou com a quei-
ma e malhação do boneco. 
Além disso, inicialmente o 
evento era realizado no Sá-
bado de Aleluia, porém a 
partir do século XX passou 
para o Domingo de Páscoa.

Aliás essa é uma ma-
nifestação popular tradi-
cional em Itu. Nos anos 
anteriores, quando eram 

usados explosivos, dois 
bonecos representando os 
personagens, com estatura 
média de um homem, eram 
recheados e presos em um 
mastro e 30 moedas voa-
vam pelos ares, saídas de 
dentro de Judas. De acordo 
com a Bíblia Sagrada, esse 
foi o pagamento recebido 
pelo discípulo para trair o 
mestre. 

Vale lembrar que essa 
tradição foi trazida pelos 
portugueses e espanhóis. 
Além disso, também ocor-
re em outros países, geral-
mente no Sábado de Ale-
luia.
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A.I. CÂMARA  SALTO

CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO

Salto pode receber Bom Prato Móvel

Na Câmara, críticas à Prefeitura
até mesmo durante a votação de projetos

Cadê as nomeações desse ano 
que não estão no Portal da 
Transparência? Ele (prefeito) 
gosta de esconder, mas nós 
vereadores gostamos de 
descobrir”

“
Questionou o vereador  Vinícius Saudino ao denunciar que 
o Portal da Transparência, no item referente às nomeações, 
está desativado desde o início do ano

Questionada a Prefeitura curiosamente não 
respondeu aos questionamentos feitos pelo Jornal 
PRIMEIRAFEIRA, apenas se limitou a encaminhar 
um link do site com as portarias, onde constam as 
nomeações. Porém, não está claro se essa seção do 

Portal da Transparência ficou fora do ar, por qual período 
e quais seriam as razões do problema.

Novamente vamos pedir 
humildade da Prefeitura 
para olhar para as coisas 
que estamos apontando 
aqui: como está a Clínica 
Moutoneé?”

“
Cobrou o vereador Henrique Balseiros ao fazer vários 
questionamento sobre a atuação da Administração 
Municipal.

Que esse atraso sirva de
lição para o próximoDia 20/04 
será conhecida a empresa que 
fará a elaboração do Concurso 
Público na nossa cidade e 
dia 26/04 será feito o pregão 
eletrônico para a compra do 
material escolar”ano”

“

Revelou o vereador Gideon Tavares, líder do Governo, 
durante o uso da Tribuna.

Hospital Municipal - Vinícius Saudino, Alessandro 
Dernival, José Benedito de Carvallho “Macaia” e 
Edival Pereira Rosa “Preto foram verificar o trabalho 
feito pela nova Organização Social contratada para 
administrar o hospital municipal, na segunda-feira 
(11).  Eles foram recebidos pelo diretor do Instituto 
de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde 
(IGATS), Carlos Roberto Barbosa, e a diretora da 
Secretaria de Saúde, Márcia Fernandes Vieira, 
os quais puderam esclarecer algumas dúvidas a 
respeito dos atendimentos. Desde o dia 04 de abril, 
após uma contratação emergencial, a OS está 
responsável pela gestão do Hospital Nossa Senhora 
do Monte Serrat, bem como o Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) e a Ala Covid.

A Secretária de Ação So-
cial, Mércia Falcini, esteve 
na Câmara de Vereadores na 
quarta-feira (13) em uma reu-
nião com os vereadores, onde 
apresentou detalhes do tra-
balho realizado pela pasta.

Durante a reunião, Mércia 
falou que o município está 
trabalhando para receber 
uma unidade do Bom Prato 
Móvel. Trata-se de um pro-
grama do Governo Estadual 
que garante a alimentação 

para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Com 
isso é mais fácil o acesso às 
refeições das pessoas que te-
nham dificuldades físicas ou 
financeiras de locomoção até 
uma unidade do programa.

A expectativa é de que se-
jam distribuídas cerca de 
500 refeições por dia na ci-
dade, nos bairros. “Estamos 
no início desse processo de 
implantação. Peço até ajuda 
a quem tem contatos com 

deputados para reforçar essa 
solicitação ao Governo do Es-
tado. Quando conseguirmos, 
vamos criar um processo de 
regulamentação por meio do 
controle social que já temos, 
das pessoas que precisam”, 
explicou a secretária.

Mércia explicou que Salto 
não possui as especificações 
do Governo para receber uma 
unidade física do Bom Prato, 
por isso a opção pelo Bom 
Prato Móvel. As refeições se-

rão preparadas e embaladas 
no restaurante localizado na 
cidade de Campinas (o mais 
próximo) sob supervisão de 
uma equipe de nutricionis-
tas. O transporte dos alimen-
tos é feito em caixas hotbox 
para garantir a segurança 
sanitária e a temperatura 
das refeições, e o preço uni-
tário das refeições é de R$ 1, 
mesmo valor das refeições 
em todos os restaurantes do 
programa.

Uma falha na comunicação 
entre o Executivo e a Câma-
ra travou a votação de uma 
movimentação orçamentária 
no valor de R$ 2.741.000,00. 
Com isso, o projeto não foi 
votado na sessão anterior 
(05/04/2022). Os vereadores 
não sabiam qual era a desti-
nação dos recursos, pois o va-
lor era indicado para o Regime 
Próprio de Previdência que 
não existe há muitos anos no 
município “Eu acho que está 
sendo esse copia e cola disso 
desde sempre” criticou o vere-
ador Fábio Jorge, ao falar que 
erroneamente era o que cons-
tava do texto. Após a resposta 
da Prefeitura, indicando que 
os recursos são para o paga-
mento de trabalhadores da 
Secretaria de Obras, o projeto 
foi aprovado pelos vereadores 
na sessão de terça-feira (12). 

O vereador Fábio Jorge ain-
da reforçou a falta de estrutu-
ra da Câmara, o que possibi-
lita a correção de erros como 

esse. “Essa Casa é sucateada, 
a gente não tem assessoria e 
a que tem muitas vezes não 
consegue nos ajudar em to-
das as ações. Esse projeto 
foi discutido na Comissão de 
Tributação, mas o parecer foi 
no projeto errado”, explicou.  
Já o Projeto Guardiã Maria 
da Penha encaminhado pelo 
Executivo a pedido do Minis-
tério Público foi aprovado por 
unanimidade de votos. A ini-
ciativa prevê atuação da GMC 
nos casos de violência contra 
a mulher, com mecanismos 
que auxiliam no atendimento 
rápido das ocorrências. Tam-
bém foi aprovado o projeto 
que autoriza o convênio com 
a Secretaria de Estado da Cul-
tura para a execução de proje-
to cultural, prevendo a insta-
lação da estátua do cineasta 
saltense Anselmo Duarte.

Aprovar para quê? 
Por fim, foi aprovado o 

projeto de resolução para 

prioridade às mulheres no 
uso da Tribuna, de autoria 
do vereador Gideon Tavares.  
Contudo, a iniciativa gerou 
controvérsia. A discussão 
foi interessante, pois foi pos-
sível conhecer o ponto de 
vista dos parlamentares sal-
tenses sobre a participação 
das mulheres e a função dos 
projetos votados na casa.

“Na verdade o que faze-
mos é o Tema Livre, que 
pode ser usado pelos vere-
adores por até dez minutos, 
enquanto Tribuna Livre é 
para qualquer pessoa utili-
zar. Na prática vai criar uma 
prioridade numa fila que 
não existe.”, salientou Fábio 
Jorge ao explicar que nas 
últimas sessões ninguém 
fez uso e não faria sentido 
criar a prioridade, pois a po-
pulação já tem essa prefe-
rência no momento de falar.

“A iniciativa para trazer a 
mulher para a política não 
se faz com esse tipo de lei, é 

uma lei politiqueira que não 
vai dar em nada. Já temos a 
Tribuna Livre que em 2019 
foi usada 12 vezes; em 2020, 
7 vezes; e em 2021, 21 ve-
zes”, reforçou Antônio Cor-
deiro ao criticar a resolução 
que não terá eficácia.

“É mais um projeto que 
temos que votar favorável 
para não ser atacado nas 
redes sociais”, lamentou 
José Benedito Carvalho, 
‘Macaia’. “Mas é mais um 
projeto que não vai mudar 
nada, mas vamos voltar a 
favor, afinal tem fila de mu-
lheres se inscrevendo para 
falar”, ironizou. “Se a mu-
lher votasse na política nos 
poderíamos esquecer, nos 
somos minoria”, lembrou 
Edival Pereira Rosa, ‘Preto’. 
Mas na hora da votação, 
apenas se manifestaram de 
forma contrária, coerente e 
bem explicada, os vereado-
res Antonio Cordeiro e Fá-
bio Jorge. 

Rompimento de contrato pode
gerar dívida de R$ 30 milhões
A questão foi parar na Justiça e ainda parece longe de uma definição, pois pode levar anos

já que as partes envolvidas devem recorrer de decisões contrárias
Representantes da Sane-

salto/Conasa, empresa res-
ponsável pela coleta e trata-
mento de esgoto na cidade, 
estiveram na tarde de se-
gunda-feira (11), na Câmara 
de Vereadores, atendendo a 
requerimento da Comissão 
de Tributação, Finanças e 
Orçamento para prestar es-
clarecimentos sobre o contra-
to firmado entre a concessio-
nária e a Prefeitura de Salto, 
cujo impasse foi parar na Jus-
tiça.

Isso porque, segundo o 
Executivo, o contrato teria 
terminado no ano passado, 
enquanto para a Sanesalto/
Conasa, esse contrato só se 
encerra em 2032. A divergên-
cia ocorre porque, a empresa 
alega que apenas iniciou sua 
arrecadação em 2007, mais 
de dez anos após ter sido con-
tratada, uma vez que no pe-
ríodo de 1996 a 2007, apenas 
fez os investimentos para a 
construção da rede de trata-
mento e não havia iniciado o 
serviço a qual foi contratada.

“O contrato foi assinado em 
1996, só que entre a data de 
assinatura e o início de opera-
ção foram 11 anos. No período 
ocorreram muitas discussões 
para validar esse contrato e a 
autorização para começar a 
obra da estação foi feito mui-
to depois do contrato, já que 
só poderíamos cobrar esgoto 
após o investimento. A Esta-

Nas entrelinhas...

Até esse exato momento essa 
Administração Municipal não fez 
nada, a não ser piorar as coisas 
que estavam ruins. Se faltava 
água na torneira do cidadão, hoje 
falta ainda mais. Se estava ruim 
no Posto de Saúde, hoje está 
pior.

“

A crítica foi feita pelo vereador Antonio Cordeiro ao 
trabalho desenvolvido pelo prefeito Laerte Sonsin.

ção de Tratamento ficou pron-
ta em 2007 e aí veio o primeiro 
estudo para readequar o con-
trato e definir os valores de 
cobrança da tarifa ao usuário. 
Esse primeiro reequilíbrio sai 
com a data de 30 de julho de 
2017 e em 1º de agosto de fato 
começamos a operar e cobrar 
pelo tratamento de esgoto”, 
explicou Mário Vieira Mar-
condes Neto, conselheiro de 
administração da Sanesalto/
Conasa.

Mário ainda falou que o 
valor investido não foi amor-
tizado e que, caso haja uma 
quebra de contrato, a indeni-
zação pode chegar perto dos 
R$ 30 milhões. Esse valor 
foi apresentado pela empre-
sa no processo judicial. “A 

discussão começa porque a 
ARES-PCJ interpretou que 
esse contrato vale a partir da 
assinatura do contrato. Se for 
a partir da assinatura e esse 
contrato for encerrado agora 
não está amortizada a dívi-
da e tem uma conta muito 
grande pra pagar e a indeni-
zação pra isso é prévia. Isso 
está bem documentado no 
processo que nós ajuizamos 
e foi por esse motivo que o 
juiz concedeu a liminar para 
ficarmos no sistema. O que 
der na sentença vamos cum-
prir. Mas, que tem um saldo 
a pagar, tem. Se falar que vai 
ser encerrado aqui, temos 
de ver qual o saldo da conta 
para ser indenizado”, disse o 
representante da empresa.

O conselheiro ainda minimi-
zou um parecer jurídico apre-
sentado pela ARES-PCJ que 
aponta ganho de causa para 
o Poder Público. “Eu consigo 
parecer da forma que eu qui-
ser. Esse parecer a ARES-PCJ 
foi buscar na USP depois que 
começou o problema. Esse 
parecer não foi o que funda-
mentou a decisão dela. Mas 
posso te mostrar diversos pa-
receres que a contagem não 
é essa e sim a que estamos 
fazendo. Por isso a decisão 
foi judicializada. Eu posso 
te trazer um parecer da USP, 
que aliás, nem é da USP e sim 
de um professor da USP, e te 
trazer mostrando que a data 
não é essa. Pareceres vocês 
sabem como é, depende de 
quem for pedir”, alegou ele.

Quando questionado sobre 
o SAAE ter registrado prejuí-
zos nos últimos anos, tendo 

inclusive recebido um aporte 
financeiro para o pagamen-
to de funcionários no final 
do ano passado, enquanto a 
Sanesalto/Conasa apresenta 
lucros, Mário rebateu com ou-
tro questionamento. “A água 
e o esgoto arrecadam mais 
ou menos a mesma quantia? 
Porque a Sanesalto investe 
e o SAAE não consegue in-
vestir? Aqui falta água pra 
valer. Você sabe que eu pode-
ria questionar que esta falta 
d’agua me prejudica porque 
não vai volume pra eu medir? 
Não sei como o SAAE faz a 
gestão dele, mas temos lu-
cro porque temos uma gestão 
bastante rígida e um plano 
a ser seguido”, argumentou 
Mário.

Consumo de água vem 
caindo

Durante a reunião, Mário 

Salto tem a segunda tarifa
mais barata da região

Um levantamento apresentado pela Sa-
nesalto/Conasa, durante a reunião na Câ-
mara de Vereadores, apontou que a cida-
de de Salto tem uma das tarifas de água 
mais baratas da região. A cidade fica atrás 
apenas de Sorocaba, com um custo de R$ 
45,36 a cada dez metros cúbicos. Soroca-
ba, por exemplo, cobra R$ 36,07, enquanto 
em Campinas, das cidades observadas no 

levantamento, cobra R$ 93,95/10m³.
Nos últimos 14 anos, entretanto, em va-

lores gerais, houve um reajuste de quase 
300%. Em 2008, a cobrança a cada 10m³ 
era de R$ 15,40. O maior aumento, no pe-
ríodo, ocorreu entre 2014 e 2017, passando 
de R$ 24,87 (2014) para R$ 39,56 (2017). 
Vale destacar que o valor não é reajustado 
desde 2019.

Vieira Marcondes apresen-
tou alguns dados referente 
ao consumo de água, que 
vem caindo gradativamente 
ao longo dos últimos anos e 
influenciado no faturamento 
da Sanesalto/Conasa. “Em 
2007 quando iniciamos a 
operação, tínhamos um con-
sumo per capita de 17,7 me-
tros cúbicos e ao longo dos 
anos esse consumo, grada-
tivamente, vem caindo, che-
gando agora em 12 metros 
cúbicos por habitante. Então 
vejam a queda acentuada, 
em função da falta de água, 
hidrômetros antigos, aonde 
um terço dos hidrômetros tem 
mais de 20 anos e com isso a 
vida útil já a muito tempo se 
foi e acabam não marcando 
o consumo adequado. E essa 
queda de consumo impacta 
na queda de receita ao longo 
do tempo”, disse.

Representantes da Conasa deram detalhes sobre o
impasse judicial envolvendo a empresa e a prefeitura
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Cerca de 240 munícipios já possuem inciativas para reforçar as 
ações de segurança e incentivar a permanência dos policias 

Policia Militar 
pode  intensificar 

trabalhos em 
Salto

Os representantes da Quí-
mica Amparo – Ypê anun-
ciaram em uma reunião com 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho 
e Turismo, Wanderley Rigo-
lin, na quarta-feira (13), uma 
nova ampliação na unidade 
fabril de Salto.

Nessa segunda fase, a in-
dústria investirá R$ 110 
milhões em obras de am-
pliação de sua subestação 
e fábrica de líquidos. Essa 
ampliação vai gerar mais 
100 empregos diretos. Esti-
veram na reunião a gerente 
executiva de Relações Ins-

titucionais, Roberta Sayuri 
Kuruzu Marostica; o gerente 
de Projetos, Diogo Rober-
to Arroteia; a especialista 
Sênior Jurídico, Renata de 
Cássia Andrade e a especia-
lista Sênior de Relações Ins-
titucionais, Paula Mayumi 
Yamaguti Chikui.

Empresa anuncia investimentos de 
R$ 110 milhões em Salto

Na terça-feira (12), a Prefei-
tura de Salto publicou no 
Diário Oficial a confirmação 
da suspensão do edital de 
chamamento público para a 
seleção Organização Social 
para gestão do Hospital e 
Maternidade Nossa Senho-
ra do Monte Serrat.
A Comissão Técnica de Se-
leção das Propostas suspen-
deu a chamada pública por 

determinação do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo que apontou falhas no 
edital. Procurada pela repor-
tagem do PRIMEIRAFEIRA, 
a Secretaria de Saúde limi-
tou-se a dizer por meio de 
nota que entende o posi-
cionamento do Tribunal de 
Contas, já que é um direito 
dos que se sentiram prejudi-
cados.

Entretanto, a suspensão 
deve atrasar ainda mais a 
escolha da OS definitiva. 
“A Administração Pública 
pretende retomar a licitação 
tão logo o Tribunal efetive 
o exame prévio do Edital 
mantendo as disposições 
originais do instrumento 
convocatório ou determi-
nando alterações que julgar 
convenientes”, informou.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho 
e Turismo, Wanderley Rigo-
lin, disse, durante uma reu-
nião com os vereadores na 
Câmara Municipal, nesta 
quinta-feira (14), que a Pre-
feitura está atuando em pelo 
menos três projetos para o 
fomento de novas empresas 
na cidade.
O primeiro deles é um pro-
jeto para atrair empresas de 
alta tecnologia, como por 
exemplo, as startups, cujo 
centro tecnológico deverá 
abrigar e incentivar grupos 
de estudantes e pesquisado-
res na elaboração de novos 
produtos e ou conceitos de 
sistemas para inserção de 
diversos segmentos do mer-
cado de trabalho. Já para 
a atração de grandes em-
presas, foi contratada uma 
empresa especializada em 
consultoria de políticas pú-
blicas para geração de no-
vos players mercadológicos 
que apresentem expertise 
consolidada para atuar dire-
tamente na linha de atração 
de novas empresas e novos 
formatos de centros indus-
triais e suas devidas ade-
quações.
Também está em fase de 
implantação de um Distrito 
Industrial na região do Par-
que do Lago, com uma in-
cubadora de empresas, para 
ajudar no desenvolvimento 

de pequenas empresas ou 
microempresas. Além disso, 
deve chegar à Casa de Leis, 
em breve uma nova Lei de 
Benefícios Fiscais para au-
mentar o leque de oportuni-
dades oferecidas às empre-
sas.
Na reunião, Wanderley Rigo-
lin falou ainda de ações rela-
cionadas ao Turismo, dentre 
os quais, uma série de proje-
tos que deverão ter as obras 
iniciadas, ou retomadas, no 
caso do Memorial do Rio 
Tietê, nos próximos meses.

Compra de árvores
Uma das polêmicas da reu-
nião ficou por conta dos 
questionamentos do vere-
ador Fábio Jorge sobre a 
contratação de uma em-
presa para o fornecimento 
de 400 mudas de cipres-
tes-italianos, que serão 
plantadas nas entradas da 
cidade, no valor total de R$ 
72 mil. Segundo o secretá-
rio, o objetivo é recuperar 
a cultura italiana que, em 
sua opinião, está se per-
dendo. “O cipreste é deco-
rativo. Remete à Itália. Nós 
temos um objetivo de tra-
zer essa cultura que está se 
perdendo. Salto veio da Itá-
lia. O motivo é esse. Além 
de ser maravilhoso”, disse 
Rigolin.
O vereador perguntou ao 
secretário se ao invés de in-

vestir tal recurso não tinham 
mudas no viveiro municipal 
que poderiam ser plantadas. 
Rigolin, por sua vez, respon-
deu: “Se fosse uma outra ár-
vore talvez não teria o inte-
resse de fazer nas entradas 
da cidade”, rebateu.
Vale destacar que essa com-
pra é a primeira fase de um 
projeto de decorar todas as 
entradas da cidade.

Reunião com secretário 
de Negócios Jurídicos
Na segunda-feira (18) às 
14h, será realizada reunião 
entre os vereadores da Câ-
mara de Salto e o Secretário 
de Negócios Jurídicos, Amil-
ton Luiz de Arruda Sampaio, 
em atendimento ao Requeri-
mento nº 104/2022, de auto-
ria do vereador Fabio Jorge. 
Conforme consta na propo-
situra, a vinda do secretário 
à Casa de Leis é para pres-
tar esclarecimentos sobre o 
trâmite de análises jurídicas 
do processo de licitação, trâ-
mites de lei, análise de via-
bilidade jurídica de projetos 
e os prazos legais das emis-
sões dos pareceres.
A reunião será aberta ao pú-
blico, ressaltando que para 
frequentar as dependências 
da Câmara fica dispensado 
o uso de máscara de prote-
ção facial e a apresentação 
de certificado de vacinação 
contra a Covid-19.

O evento está marcado 
para a próxima terça-feira 
(19), às 18h30, na Câmara 
de Vereadores. Na sessão 
solene em comemoração 
ao Dia Mundial do Esco-
teiro serão homenagea-
dos colaboradores e che-

fes do Grupo Escoteiro 
“Taperá”, que foi fundado 
em 1993 e vai completar 
em 29 anos em 2022. A 
programação faz parte da 
“Semana Comemorativa 
ao Dia Mundial do Esco-
teiro”, instituída em Salto 

por lei do ex-vereadores 
Willhes Gomes da Silva 
e José Solano de Oliveira 
“Zezinho Cabeleireiro”. 
A sessão será aberta ao 
público e também terá 
transmissão pela inter-
net.

Chamamento para nova
OS do Hospital ainda não tem

data para ser retomado

Prefeitura tem projeto para
atrair novas empresas

Comemoração ao
Dia Mundial do Escoteiro

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) 
passou a divulgar em seu 
site as análises feitas na 
água que é distribuída no 
município. Os laudos fica-
rão disponíveis na página 
inicial do site da autarquia 
(www.saaesalto.sp.gov.
br).
Já podem ser acessados 
os relatórios referentes aos 
anos de 2018, 2019, 2020 e 
2021. Basta clicar no bo-
tão Qualidade da Água, 
localizado no canto supe-
rior direito da página do 

SAAE. 
Emitidos por laboratórios 
externos credenciados, 
esses laudos, separados 
por ano, trazem a exten-
sa relação de parâmetros 
aferidos em amostragens 
colhidas nas estações de 
tratamento (ETA’s) Bela 
Vista, Nações (até o pri-
meiro semestre de 2020) e 
João Jabour – ou seja, são 
análises da água logo após 
receber o tratamento.  
Elas avaliam, dentre ou-
tros aspectos, a presen-
ça de metais pesados, de 

microbióticos (incluindo 
coliformes totais), de fi-
toplânctos (organismos 
aquáticos microscópicos), 
o pH da água e turbidez. 
A divulgação das análises 
pelo SAAE tem o objeti-
vo de tornar ainda mais 
transparente o processo 
de captação, tratamento 
e distribuição da água em 
Salto, um dos princípios 
da atual gestão. A par-
tir de agora esses laudos 
serão publicados periodi-
camente, conforme a sua 
emissão.

SAAE disponibiliza em
seu site as análises da

qualidade da água em Salto

Tiveram inícios as nego-
ciações para alinhar esfor-
ços entre o Poder Público 
e a Polícia Militar para tra-
zer a Atividade Delegada e 
o Pró-labore ao município. 
Na manhã de segunda-fei-
ra (12), o Comandante da 
3ª Companhia, Capitão PM 
Josias esteve reunido com 
o prefeito Laerte Sonsin, e 
com o Secretário de Defe-

sa Social, Dr. Antonio Ruy 
Neto.  

A Atividade Delegada per-
mite aos policiais militares 
e policias civis, a desempe-
nharem suas funções nos 
dias de folgas, tendo como 
objetivo principal aumentar 
o efetivo nas ruas, trazen-
do mais segurança a todos. 
Durante o exercício da ativi-
dade delegada, os policiais 

trabalham uniformizados 
e portando suas armas, 
exercendo suas funções de 
rotina como a vigilância e 
fiscalização em ruas; auxí-
lios em atividades de risco; 
operação de sistemas de 
monitoramento; atividades 
administrativas; auxilio ao 
cidadão, entre outras. Já 
o Pró-labore é um incentivo 
financeiro dado aos poli-

ciais que atuam na cidade. 
Ele busca não apenas valo-
rizar o trabalho do profissio-
nal, mas incentivar que ele 
fixe residência na cidade, 
incrementando a segurança 
do município.

As atividades foram auto-
rizadas e o início do proces-
so de implementação deve 
ser em breve.

Em resposta aos questio-

namentos do PRIMEIRA-
FEIRA, a Polícia Militar in-
formou que “tendo em vista 
que existe um grande ca-
minho a ser percorrido até 
a implementação final, não 
há ainda uma data definida 
para início, pois os citados 
projetos ainda estão em fase 
de concepção”.

De acordo com o Tenente 
PM Carlos Augusto Cezare, 

242 municípios do Estado 
já possuem atividade dele-
gada e/ou pró-labore para a 
Polícia Militar. “Tais bene-
fícios visam o aumento da 
sensação de segurança na 
cidade, bem como a fixação 
dos policiais militares em 
Salto, trazendo mais enga-
jamento e comprometimen-
to no trabalho Policial Mili-
tar”, disse.

PM

REPRODUÇÃO

Manutenção Preventiva – Um trabalho programado foi realizado nas cabines 
das estações de tratamento e dos principais pontos de distribuição de água da ci-
dade. O serviço foi realizado entre os dias 5 e 9 de abril, com a utilização de gera-
dores para evitar a interrupção do abastecimento. Foram realizadas inspeções nas 
cabines de energia da ETA João Jabour, da ETA Bela Vista, do Booster Estação, do 
Booster Trabalhadores e também na cabine que alimenta a estrutura de captação 
de água do Rio Piraí.  A manutenção deve ser realizada periodicamente para dimi-
nuir o risco de danos em cabos e componentes e evitar interrupções imprevistas 
de energia, que, por sua vez, podem causar falta de água. 

COMUNICAÇÃO SAAE

Parceria deve ser 
implementada em breve após 
aval do prefeito de Salto

Secretário Wanderley 
Rigolin se reuniu com 
vereadores na Câmara



O início está previsto para o segundo semestre, com investimento total de R$ 145 milhões

Projeto para a Barragem do Piraí é 
apresentado para os políticos da região

Os prefeitos das cidades de 
Salto (Laerte Sonsin), Itu (Gui-
lherme Gazzola), Indaiatuba 
(Nilson Gaspar) e Cabreúva 
(Antonio Carlos Mangini) es-
tiveram juntos na sexta-feira 
(08), instalações da Barragem 
do Piraí, na cidade de Indaia-
tuba, para uma apresentação 
da obra que irá aumentar a 
oferta de água para as cidades 
da região. Eles fazem parte do 

Consórcio Intermunicipal do 
Ribeirão Piraí (CONIRPI).

O encontro contou, tam-
bém, com vários políticos 
e, entre eles o deputado Es-
tadual Rogério Nogueira, o 
subsecretário de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Es-
tado de São Paulo, Cassiano 
Rosas de Ávila, o chefe de 
Gabinete do Departamento 
de Águas e Energia Elétri-

ca (DAEE), Wanderley de 
Abreu Soares Junior, o dire-
tor de Avaliação de Impacto 
Ambiental da Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), Domenico 
Tremaroli, além de represen-
tantes da Caixa Econômica 
Federal, como o superinten-
dente regional de governo 
Eliseu Moda.

Na ocasião, foram conheci-

polícia

Com diferença de poucos dias dois rapazes tiraram a própria vida, já o 
homem encontrado morto, segundo a família, era morador de rua

Jovens cometem suicídio e 
homem é encontrado morto
Um jovem de 20 anos foi 

encontrado morto no quarto 
da residência onde mora-
va com os pais, no Jardim 
Bom Retiro. O rapaz teria se 
suicidado com uma toalha 
que foi pendurada em um 
armário de concreto. O caso 
foi registrado na manhã de 
sábado (9).

Segundo os pais da vítima, 
ele sempre foi uma pessoa 
fechada e de pouca conver-
sa, que não fazia o uso de 

remédio e bebia apenas so-
cialmente. Na data dos fa-
tos, os pais teriam notado 
um forte odor na residência 
e ao olharem por uma fres-
ta na janela, encontraram o 
filho pendurado. A Polícia 
Militar foi acionada e reti-
rou o corpo da vítima do lo-
cal. O imóvel foi periciado e 
o caso será investigado pela 
Polícia Civil.

Na segunda-feira (11), ou-
tro jovem, também de 20 

anos,foi encontrado morto 
pela Guarda Civil Muni-
cipal, pendurado por uma 
corda no pescoço em uma 
árvore no Jardim Buru. O 
Corpo de Bombeiros foi 
acionado para a retirada do 
corpo, que foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal

Corpo é encontrado no 
Jardim Marília

O corpo de um homem 
de 50 anos foi encontrado 

pela Polícia Militar na li-
nha férrea próximo ao Jar-
dim Marília. Na chegada 
dos policiais e do Corpo 
de Bombeiros, o corpo de 
Daniel Dias da Silva apre-
sentava rigidez cadavéri-
ca. O sobrinho da vítima 
informou aos policiais que 
o mesmo morava na rua 
desde 2017 e fazia uso de 
remédios controlados, além 
do uso de drogas há pelo 
menos dez anos. 

Um jovem de 18 anos re-
gistrou um Boletim de Ocor-
rência contra o ex-patrão, 
acusando-o de agressão, 
ameaças e sequestro. O 
caso teria ocorrido na ma-
nhã de terça-feira (13), no 
Jardim das Nações.

Segundo a vítima, ela teria 
sido abordada pelo ex-pa-
trão e dois outros indivídu-
os que o colocaram dentro 
de um veículo com o qual 
ficaram andando pela cida-
de. Dentro do carro, os três 
o agrediram fisicamente e 

proferiram ameaças a res-
peito de uma ação traba-
lhista.

Os indivíduos declararam 
que se a vítima não retirasse 
o processo eles o “pegariam” 
ou iriam atrás dos familia-
res. A vítima ainda teria sido 

ameaçada de morte.
Após algum tempo, o jo-

vem foi deixada próximo ao 
local onde havia sido cap-
turado, sob ameaças caso 
contasse o caso a alguém. 
A Polícia Civil investiga o 
caso.
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Prefeitos das quatro cidades que fazem parte
do consórcio apresentaram detalhes da obra

A expectativa é de fluxo intenso de veículos no feriado

Reinaldo Nogueira 
consegue decisão 

favorável no Tribunal

Cinco pessoas são detidas 
por tráfico no Jardim União

Homem acusa ex-patrão de sequestro, agressão e ameaça

368 mil veículos são 
esperados no feriado

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo reformou 
a sentença dada em pri-
meira instância contra o 
ex-prefeito de Indaiatu-
ba, Reinaldo Nogueira, o 
pai dele, Leonício Lopes 
Cruz, além dos empresá-
rios Josué Eraldo da Silva, 
Rogério Soares da Silva, 
Adma Galacci e Camila 
Galacci. As condenações 
ocorreram em 2018. 

Ou seja, com isso, o po-
lítico e os outros citados, 
foram absolvidos, pela 7ª 
Câmara de Direito Cri-
minal, das acusações de 
associação criminosa, 
lavagem de dinheiro e 
crime de responsabilida-

de. Todos chegaram a ser 
presos durante a opera-
ção do Ministério Público, 
mas conseguiram habeas 
corpos para recorrerem 
em liberdade. O caso en-
volvia suposta corrupção 
em desapropriações de 
imóveis em Indaiatuba e 
as condenações ultrapas-
savam vinte anos de pri-
são e exigiam pagamento 
de multa.

Ainda cabe recurso da 
decisão do Tribunal. O 
PRIMEIRAFEIRA tentou 
contato com o ex-prefeito 
e também com o advoga-
do dele, mas até o fecha-
mento dessa edição não 
teve retorno. 

A Guarda Civil Municipal, na 
noite de terça-feira (12), no Jar-
dim União, flagrou os suspeitos 
com mais de R$ 2 mil em di-
nheiro e porções de drogas. Os 
cincos são acusados de esta-
rem envolvidos com o tráfico na 
região. Após uma denúncia de 
um transeunte, os agentes se 
dirigiram até o local e encontra-
ram uma mulher deixando um 
imóvel onde eles estavam jun-
tamente com um indivíduo já 
conhecido dos meios policiais 
pelo envolvimento com o tráfico 
de drogas.

Durante a abordagem, ou-
tras três pessoas, entre eles, 
dois menores, um de 17 e outro 

de 16 anos, foram localizadas 
no imóvel com várias cédulas 
de dinheiro. Ao todo, foram 
apreendidos 63 pinos de cocaí-
na, 22 porções de maconha e 
13 pedras de crack, além de R$ 
2.341 em dinheiro, dois rádios 
comunicadores e quatro apare-
lhos celulares.

Todos foram conduzidos ao 
Plantão Policial na cidade de 
Itu. Os dois menores e os dois 
homens permaneceram em si-
lêncio, enquanto a mulher disse 
que somente falaria na presen-
ça de um advogado. Os maiores 
receberam voz de prisão, en-
quanto os menores permanece-
ram à disposição da Justiça.

A concessionária que ad-
ministra os trechos de várias 
rodovias que cortam a região 
estima que o ideal para quem 
pretender pegar a estrada é 
evitar o período que deve regis-
trar tráfego intenso. Na saída, 
o maior movimento foi ontem 
(14), entre às 18h e 24h, com 
expectativa de maior núme-
ro de veículos também para a 
manhã dessa sexta-feira (15), 
das 6h às 12h. Durante a volta, 
o horário de maior movimento 
promete ser entre 12h e 22h do 
domingo (17). O trecho da Ro-
dovia Castello Branco(SP-280), 
uma das principais vias de 
acesso para o interior do Esta-
do, cujo trecho de concessão 
da AB Colinas vai de Itu a Ta-
tuí, deve receber 108 mil veícu-

los. Já na SP-075 (Rodovias Ar-
chimedes Lammoglia, Prefeito 
Hélio Steffen, Engenheiro Er-
mênio de Oliveira Penteado e 
Santos Dumont), que liga Itu a 
Campinas, ao todo, são aguar-
dados 119 mil veículos. Tam-
bém são esperados 72 mil veí-
culos na SP-300 (Rodovias Dom 
Gabriel Paulino Bueno Couto e 
Marechal Rondon), entre Jun-
diaí e Tietê. Por último, a SPI-
102/300, conhecida como Con-
torno de Itu, deve receber cerca 
de 36 mil veículos no feriado. 
Por fim, a concessionária esti-
ma um total de 33 mil veículos 
no trecho da SP-127 (Rodovias 
Fausto Santomauro, Cornélio 
Pires e Antônio Romano Schin-
cariol), entre os municípios de 
Rio Claro e Tatuí.

GOVERNADOR EM ITU -  O Governador do 
Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve nesta 
quinta-feira (14), na cidade de Itu, onde se reuniu 
com professores e diretores da rede estadual de 

ensino, na escola EE Profº Rogério Lázaro Tocche-
ton, no Bairro São Luiz. Após o encontro, o gover-
nador participou da abertura da Feira de Arte e 

Artesanato de Itu e além de anunciar a liberação 
de recursos do Estado para turismo, habitação e 

infraestrutura do município.

dos projetos da obra que deve 
ter início no segundo semes-
tre de 2022, com investimento 
total de R$ 145 milhões, dos 
quais, R$ 70 milhões vieram 
do Governo do Estado, R$ 57 
milhões do Governo Federal 
e R$ 20 milhões de aportes fi-
nanceiros dos municípios en-
volvidos.

Na primeira etapa da Bar-

ragem do Piraí está prevista 
a construção do maciço de 
terra, vertedouro, escada de 
peixes, canal de dissipação e 
desvio, torre e a limpeza da 
área para garantir a reserva-
ção (até as proximidades da 
fazenda Piraí). Para a segunda 
etapa a estimativa é de iniciar 
a construção da adutora para 
Salto, estação de captação e 

adução e sistema de transpo-
sição de peixes, dique de con-
tenção para a fazenda Piraí e 
travessia de Itu.

O maciço será construído na 
divisa entre os municípios de 
Salto e Itu, com altura de 15 
metros, extensão de 415 me-
tros, largura talude de 90 me-
tros de base e sete metros de 
crista, um vertedouro labirinto 
e uma escada de peixes.

A represa tem a capacidade 
de reservação para 9,7 bilhões/
litros de água, sua extensão é 
de 3,5 quilômetros com a lar-
gura média de 450 metros e 
profundidade de 15 metros. 
Além de um espelho d´água 
de 1.823.960 m², Área de Pre-
servação Ambiental (APP) de 
1.617.250 m², somando uma 
área total de 3.441.210 m². Já 
a travessia tem uma extensão 
de 370 metros e a altura de 9,5 
metros e o dique com uma ex-
tensão de 700 metros e a altu-
ra de 9,5 metros.

Entorpecentes, dinheiro, rádios comunicadores 
e celulares foram apreendidos
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Para o Tribunal, 
houve erro 
na análise do 
processo contra 
o  ex-prefeito de 
Indaiatuba
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Muito mais que 
chocolate

Na história, o amor ao ofício se misturam com os 
desafios impostos pela economia, superação pessoal 

e encantamento por essa época do ano

ARQUIVO PESSOAL

A Páscoa é uma das festas 
mais tradicionais de todo o 
mundo, sobretudo para os 
cristãos, já que represen-
ta os últimos atos da vida 
de Jesus Cristo. Tão antiga 
quanto a festa, é também a 
tradição de presentear ou-
tras pessoas nesse período. 
No Brasil, essa cultura teve 
início apenas no século XX, 
como uma forma de trazer as 
crianças mais próximas da 
religiosidade. Fato é que a 
Páscoa desperta o interesse 
e a busca por ovos de cho-
colate. O PRIMEIRAFEIRA 
conversou com a confeiteira 
Marina Veloso Zambarda, 
que atua na área há mais de 
duas décadas. Ela falou so-
bre a produção artesanal dos 
ovos e doces e como a pan-
demia ajudou no crescimen-
to profissional dela.

O que esperar da Páscoa 
nesse ano?
Marina Zambarda: Esse ano 
fizemos uma páscoa bem 
voltada para o Brasil, com 
cores, castanhas e sabores 
e estamos trabalhando com 
quatro tons de chocolate 
(branco, ao leite, meio amar-
go e 70%), então o pessoal 
gostou muito dessas opções 
de escolha. O que está bem 
legal são os ovos personali-
zados em que o cliente es-
colhe o tipo de chocolate, 
os recheios, algo focado no 
cliente. Eu trabalho com a 
linha da confeitaria afetiva: 
tanto nos brigadeiros, nos 
bolos ou nos chocolates, é 
aquela coisa de pensar no 
que o cliente gosta, no que 
agrada, no que atende, no 
que faz bem. Não apenas o 
doce pelo doce. É o bolo de 
cenoura que vai remeter à 
infância. Eu foco muito no 
que o cliente gosta, no que 
vai deixar ele feliz, que vai 
encher os olhos dele quando 
pegar o produto e não sim-
plesmente algo vendável e 
bonito de se ver. Tem de ser 
bonito de ver e bom de co-
mer.

O que mais os clientes têm 
buscado?
Marina Zambarda: Amar-

Eu não 
consegui 

repassar todos 
os meus custos. 

Eu acabei 
diminuindo 

minha margem 
de lucro para 

manter a 
qualidade que 

eu queria”

“

Marina começou por acaso com os doces,
com o apoio dos amigos que incentivaram na empreitada

O desafio da profissional é proporcionar experiências
que fiquem gravadas na memória dos clientes

O ovo de chocolate tornou-se um dos símbolos da Páscoa

Receitas elaboradas ou inovadoras atraem mais clientes

gos e meio amargos. Eu per-
cebo que as pessoas estão 
mais focadas em se cuidar. 
Esses são produtos que an-
tigamente tinham valores 
exorbitantes e muito fora 
da realidade, mas, pelo me-
nos, há quatro anos, tenho 
equiparado esses valores, 
para que fique mais aces-
sível. Nisso, eu popularizei, 
mantendo o ano inteiro essa 
oferta e percebi que aumen-
tou a procura, a ponto de já 
estarem esgotados para esse 
ano. Também percebi que 
diminuiu a procura por brin-
quedos, até pela questão dos 
royalties e aumentou a pre-
ocupação com a qualidade.

Como a pandemia do coro-
navírus interferiu em sua 
atuação profissional?
Marina Zambarda: Quando 
entrou na pandemia precisei 
redefinir tudo o que traba-
lhava. Eu fazia bolos gela-
dos e brigadeiros por enco-
menda. O cliente tinha um 
aniversário, encomendava 
e buscava em minha casa. 
Com a pandemia, acabaram 
os aniversários e precisei me 
readequar, o que foi algo que 

me surpreendeu. Antes eu 
fazia uma festa no final de 
semana com 400 ou 500 do-
ces. Depois, as festas eram 
com 50 docinhos e um bolo 
menor, só para a família. En-
tão foram várias encomen-
das menores. Também inclui 
no cardápio as sobremesas, 
já que as pessoas passaram 
a almoçar em casa e não ir 
mais ao restaurante. E essa 
linha foi um sucesso. Tortas, 
pudins, caixinhas de doces, 
isso tudo acabou me ajudan-
do a definir meu público-al-
vo, que era algo que já tinha 
em mente e fez aumentar a 
clientela. Agora está mu-
dando novamente, estou 
precisando me redefinir de 
novo, porque a clientela da 
sobremesa ainda está aqui, 
mas os clientes das festas 
voltaram. Além disso, os 
clientes ainda estão se acos-
tumando a vir na loja física. 

O quanto o aumento dos 
produtos impactou na sua 
produção?
Marina Zambarda: Está im-
pactando principalmente 
nas embalagens e na conta 
de energia elétrica. Acaba-

mos tendo de colocar tudo 
isso no custo final. As polí-
ticas públicas fizeram mi-
nha conta triplicar, então 
isso tem de ser colocado. Em 
relação às embalagens, há 
falta de produtos, e em al-
guns casos, o preço chegou 
a triplicar. Eu não consegui 
repassar todos os meus cus-
tos. Eu acabei diminuindo 
minha margem de lucro para 
manter a qualidade que eu 
queria, mas após a Páscoa 
terei de rever tudo isso e não 
acho que eu consiga repas-
sar, para seguir competitiva.

Como você começou na 
confeitaria?
Marina Zambarda: Eu tra-
balhava na construção civil 
e comecei a fazer doces em 
casa para os filhos. Alguns 
amigos gostaram e sugeri-
ram de começar a vender. 
De início eu fazia os doces 
como um favor, sempre que 
tinha uma festa eu levava 

o bolo ou os doces, até que 
surgiu a oportunidade e eu 
fazia os doces no fundo da 
minha casa e vendia. E me 
surpreendeu bastante, pois 
rapidamente conquistei vá-
rios clientes. Em setembro 
de 2020 montei o espaço de 
forma mais profissional e em 
junho de 2021, criei a recep-
ção, com vitrine e doces em 
pronta entrega, com cardá-
pio elaborado e mais exten-
so. Neste ano voltei a estu-
dar gastronomia após um 
período afastada por conta 
da descoberta de um câncer, 
já com foco na alta confei-
taria e confeitaria interna-
cional. No final desse ano 
me formo chefe confeiteira 
e pretendo fazer especializa-
ção em chocolateria.

O que a Páscoa significa 
para você?
Marina Zambarda: Todos 
que me conhecem sabem 
que sou a ‘louca da Páscoa’. 
Realmente é o período do 
ano que mais gosto, que me 
faz feliz. Em janeiro eu já co-
meço a respirar Páscoa, por-
que gosto dos cheiros e cores 
dos chocolates. No Natal, há 
a competição com as rou-
pas, perfumes, já na Páscoa 
o foco é o chocolate. Então 
é possível ousar e brincar. A 
Páscoa é o momento do ano. 
Eu adoro ser confeiteira, mas 
é Páscoa me faz suspirar. Eu 
me recordo de quando mi-
nhas filhas eram pequenas, 

elas não entendiam porque 
eu fazia chocolates se era o 
coelhinho da Páscoa quem 
as dava de presentes, aí fa-
lava que eu era ajudante do 
coelhinho e que no sábado 
de Páscoa ele vinha buscar 
para entregar às crianças. 
E elas tinham um orgulho 
disso, deixava elas encan-
tadas. A Páscoa pra mim 
tem a parte afetiva, a parte 
lucrativa e tem a questão 
da identificação. E eu sem-
pre me identifiquei com os 
chocolates, porque há muito 
o que aprender. A Páscoa é 
a época que mais gosto do 
ano, não tenho nem palavras 
para descrever.
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O futebol saltense conhe-
ceu neste final de semana 
os quatro times que con-
quistaram o acesso à Serie 
B do Amador em 2023. To-
dos eram do mesmo grupo 
na primeira fase: Laranja 
Mecânica, Kamikaze, Gol-
fo e Torre Forte.

O Laranja Mecânica pas-
sou graças a um empate 
em 3 a 3 contra o Madre 
Paulina, após ter vencido 
o primeiro confronto. Já o 
Kamikaze goleou o Brilho 
Zero por 4 a 0, enquanto o 
Golfo reverteu a vantagem 

do Ajax, que na partida de 
ida venceu por 1 a 0, e der-
rotou o adversário por 3 a 
1. A última vaga ficou com 
o Torre Forte, que venceu 
por 3 a 1 o São Lino.

As semifinais aconte-
cem nesse domingo (17), 
em rodada dupla no Es-
tádio Municipal. Às 9h, o 
Laranja Mecânica encara 
o Torre Forte, enquanto às 
11h, tem Golfo x Kamika-
ze. Os jogos de volta serão 
no dia 24, em locais e ho-
rários a serem confirma-
dos pela Lidesa.

A equipe de Futsal adul-
to masculino de Salto vai 
encarar Tatuí na fase de 
quartas de final da Copa 
Record. O jogo será no dia 
26 de abril, às 21h, na casa 
do adversário. Quem vencer 
o confronto estará na semi-
final.

A classificação do time 
saltense veio na sexta-feira 
(8), em Itu, quando a equipe 
goleou Salto de Pirapora por 
6 a 1, garantindo a 6ª posi-
ção no geral. Eltinho (três 
vezes), Matheus Corrêa, 
Canela e Miguel fizeram os 
gols da vitória de Salto.

As equipes do Salto Futebol 
Clube estrearam no último 
sábado (9) no Campeonato 
Paulista das categorias sub-
15 e sub-17, com resultados 
aquém do esperado, ambos 
jogando contra o Primavera 

de Indaiatuba. As partidas 
aconteceram no Estádio Mu-
nicipal Amadeu Mosca.

O sub-15 foi derrotado por 3 a 
0, enquanto o sub-17 ficou no 0 
a 0, num jogo cheio de emoções 
e uma imensidão de chances 

Os jogos marcaram a estreia das equipes no Campeonato Paulista 

Salto FC perde no Sub-15 
e empata no Sub-17

BRONZE - Dois ciclistas de Salto subiram ao pódio no úl-
timo domingo (1), na 2ª Etapa do Campeonato Paulista de 
Bicicross (BMX), disputada em Americana. Serafim Duar-
te e Robson Ribeiro conquistaram a medalha de bronze 
nas categorias Cruiser 40/44 anos e PCD 17 anos acima. 

PREFEITURA DE SALTO

Semifinalistas do Amador C

Semifinal da Copa Record 

Com os jogos de terça-fei-
ra (12), o Campeonato Mu-
nicipal de Futsal teve mais 
algumas definições em sua 
primeira fase. A rodada foi 
marcada pelo confronto entre 
o Palone e o Bairros Unidos, 
ambos líderes dos grupos B e 
C, respectivamente. Em qua-
dra, o Palone não perdoou e 
goleou por 5 a 1.

Mas a equipe ainda não 
tem a primeira colocação 
definida. Em seguida está o 
Orós São Judas, com apenas 
dois pontos a menos. O time 
do Orós São Judas, aliás, 

também venceu na rodada, 
batendo o Buru por 6 a 1.

No mesmo dia, o São Lou-
renço venceu o Mulekada, 
por 5 a 2 e confirmou a lide-
rança do grupo A, com 22 
pontos. 

Devido ao feriado desta 
sexta-feira (15), a competi-
ção retorna apenas no dia 
19, com mais três jogos: Orós 
Celani x Força Jovem; Santa 
Efigênia x Orós São Judas e 
Manchester Salto City x Ron-
don. As partidas têm início 
às 19h e serão realizadas no 
Ginásio do Buracão.

Teve início no último fi-
nal de semana a disputa 
da Liga Desportiva Pau-
lista (LDP) 2022. A equipe 
de Basquete masculino, 
categoria Livre, da Secre-
taria de Esportes de Salto, 
estreou em grande estilo, 
com uma vitória expres-
siva sobre Laranjal Pau-
lista por 129 X 35. O jogo 
foi disputado na quadra 

principal do Centro Espor-
tivo “João Luiz Guarda”. O 
destaque da partida foi o 
armador do time saltense 
Léo, que anotou 32 pon-
tos.

Nesta fase de classifica-
ção, além de Laranjal Pau-
lista, Salto irá enfrentar 
Capão Bonito, Sorocaba, 
Votorantim, Porto Feliz, 
Tatuí e São Roque.

Após empatar na estreia, 
contra a Chapecoense, em 
Santa Catarina, o Ituano faz 
seu primeiro jogo em casa no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie B nesse sábado (16), a par-
tir das 16h, contra o CSA (AL).

No primeiro jogo, o Galo fi-
cou no 1 a 1 contra o time de 
Chapecó. Aylon fez o gol do 
Ituano e Derek empatou para 
a Chape. O adversário, por 
sua vez, fará a estreia na com-
petição, já que teve o jogo da 

primeira rodada, contra o Cri-
ciúma (SC) adiado para o dia 
5 de maio.

Para a partida, os ingressos 
estão a venda no site www.
totalticket.com.br e também 
na bilheteria do estádio No-

velli Júnior. O preço da ar-
quibancada descoberta é de 
R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), 
enquanto para a arquibanca-
da coberta, os valores variam 
entre R$ 80 (inteira) e R$ 40 
(meia).

Ituano encara o CSA  neste sábado pela Série B

Definições no Futsal Basquete de Salto 
estreia com vitória na 

Liga Paulista

de gols desperdiçadas.
O técnico da equipe sub-17, 

Diego Ramos, avaliou a es-
treia como positiva. “Esperá-
vamos ser um jogo disputado, 
pela própria rivalidade dos 
garotos, mas foi um jogo aber-
to. No primeiro tempo, cria-
mos mais posse, tivemos mais 
oportunidades de gol e no 
segundo tempo, eles tiveram 
duas chances claríssimas, 
onde o Pedro foi muito feliz. 
Ainda tivemos duas chances 
que não conseguimos fazer 
o gol e futebol é isso, tem de 
concluir. No fim das contas, 
acho que o resultado foi jus-

to”, disse.
O presidente do time, José 

Carlos Soares da Silva, disse 
esperar mais do sub-15. “O 
sub-15 sentiu um pouco até 
o tamanho do campo, até por 
não treinar aqui, mas acho 
que pesou a estreia. Não 
achamos que era fácil, mas 
gostamos do esquema de 
jogo. No primeiro tempo, sen-
tiu um pouco e o time encai-
xou. Isso serve de lição para 
os próximos jogos”, falou.

Os times voltam a campo 
neste sábado (16), jogando 
em Sorocaba, contra o São 
Bento.



O tradicional espetáculo 
da Paixão de Cristo é atra-
ção nessa sexta-feira (15) e 
amanhã, sábado (16), a par-
tir das 20h, na Sala Palma 
de Ouro. A encenação que 
teve sua primeira apresen-
tação ontem (quinta-feira, 
dia 14) volta a ser realizada 
após um intervalo de dois 
anos, em virtude da pande-
mia do coronavírus.

Os ingressos para acom-
panhar presencialmente o 
evento já estão esgotados, 

entretanto, o público ainda 
tem duas opções para confe-
rir a encenação: à distância, 
através das redes sociais 
da Prefeitura de Salto, ou 
em um painel instalado no 
estacionamento do Centro 
de Educação e Cultura, que 
conta ainda com uma praça 
de alimentação e banheiros. 
A Secretaria de Cultura irá 
disponibilizar tendas e ca-
deiras no local.

Nesse ano, o espetáculo 
da Paixão de Cristo conta 

com cerca de 300 pessoas 
envolvidas, entre artistas e 
corpo técnico. Entre as no-
vidades para a edição de 
2022, destacam-se a pre-
sença de novos atores nos 
papeis principais, uma his-
tória contada de uma forma 
inédita na apresentação e 
pela primeira vez, com as 
falas ao vivo dos artistas. A 
direção e coordenação do 
evento são reponsabilide de 
Renato Bispo, Chicó Ferrei-
ra e Marco Stéfano.

O tema da edição desse 
ano é “Descarte de mate-
riais: Faça da maneira cor-
reta e colabore com o Meio 
Ambiente”. As inscrições e 
entrega dos trabalhos para 
o XXI Prêmio Câmara de 
Meio Ambiente poderão 
ser feitas de 18 de abril a 
13 de maio, de segunda 
a sexta-feira, das 09h às 
17h, na Câmara de Salto, 
que fica na  avenida Dom 

Pedro II, 385, Centro, ou 
na Secretaria Municipal de 
Educação, localizada à rua 
Prudente de Moraes, 580, 
piso superior, também na 
região central da cidade.

Podem participar alunos 
dos ensinos fundamental 
e médio de todas as es-
colas públicas e privadas 
de Salto, concorrendo nas 
modalidades Desenho, do 
1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I, Cartaz, 
do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental II, Texto Dis-
sertativo-Argumentativo 
e Letra de Música, sendo 
essas duas últimas moda-
lidades voltadas aos estu-
dantes do Ensino Médio.

Já a modalidade Foto-
grafia é aberta a todas as 
pessoas interessadas, se-
jam elas profissionais ou 
amadoras.

Foram retomadas os agen-
damentos para escolas e 
grupos interessados em fa-
zer visitas guiadas ao Museu 
Ferroviário de Indaiatuba. 
No local estão disponíveis 
cerca de 400 peças históri-
cas, além da Locomotiva a 
Vapor nº 10, uma maquete 
lúdica de mesa e uma ma-
quete aérea do trenzinho.

No ano passado a cons-
trução passou por uma re-
vitalização, que foi concluí-
da em dezembro. O Museu 

foi inaugurado em 2004 no 
espaço onde funcionou a 
antiga Estação Ferroviária 
da Sorocabana Railway em 
Indaiatuba, cuja obra foi 
concluída em 1911. Já a Lo-
comotiva a Vapor nº 10 per-
tenceu ao Imperador Dom 
Pedro II e também passou 
por um processo de revita-
lização, de acordo com as 
diretrizes da Associação 
Brasileira de Preservação 
Ferroviária (ABPF).

Para o agendamento e ou-

tras informações o número 
é (19) 3816-4917, sendo que 
as terças e quartas-feiras 
são destinadas às escolas 
municipais e estaduais, en-
quanto as escolas particula-
res e grupos de interessados 
podem agendar a visita às 
quintas-feiras. O endereço 
é Praça Newton Prado, s/
nº, no Jardim Pompeia. O 
funcionamento é de terça a 
sexta, das 8h às 17h, e aos 
sábados e domingos, das 9h 
às 12h. 

Um projeto de cinema 
itinerante, com o nome 
“Cinema na Carreta”, 
fará exibições gratuitas 
de filmes  em Cabreúva 
hoje (15),  a partir das 
15h, na Praça da Bíblia, 
que fica na rua Luís 
Nunes, no Distrito do 
Jacaré. Com indicação 
para todas as idades, os 
filmes que serão roda-
dos são: Zootopia (15h), 
Divertidamente (17h) e 
Homem-Aranha: Longe 
de Casa (18h30). A en-
trada é gratuita.
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A primeira edição do Festi-
val Internacional de Cinema 
Anselmo Duarte selecionou 
13 filmes para a final do con-
curso que acontece próximo 
dia 21 de abril (quinta-fei-
ra), às 20h, na Sala Palma de 
Ouro, com entrada gratuita. 
Todos os filmes são releituras 
de 90 segundos, inspirados 
na principal obra do cineas-
ta saltense, “O Pagador de 
Promessas”. As obras foram 
encaminhadas à banca de 
jurados, que irá selecionar os 
vencedores. Os jurados serão 
conhecidos apenas na mos-
tra pública, mas entre eles 
estaria o co-produtor do cur-
ta “Star Wars: The Force anda 
The Fury”, que reside na Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos.

Quatro finalistas são de Sal-
to e o PRIMEIRAFEIRA con-
versou com dois deles, que 
falaram sobre a relevância 
de representar um persona-
gem importante do cinema 
brasileiro e um dos grandes 
nomes da cidade de Salto.

Uma das selecionadas é 
Michele Santana, conhe-
cida por ter sido campeã 
mundial de Muay Thai, em 
competição realizada na 
Tailândia, no ano de 2015, 
mas que já trabalhou como 
modelo, além de ter atuado 
em filmes e novelas. A dire-

Quatro saltenses são finalistas do 
Festival de Cinema Anselmo Duarte

Primeira edição do evento homenageia cineasta com curtas-metragens inspirados no filme “O Pagador de Promessas”
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Encenação da Paixão de Cristo 

 XXI Prêmio Câmara de Meio Ambiente 

Visitas guiadas ao Museu Ferroviária

Com previsão de reunir 
mais de 200 expositores, a 
Feira de Arte e Artesanato 
de Itu será realizada até sá-
bado (16), das 10h às 20h, 
na Praça do Carmo (Inde-
pendência). Com o objetivo 
de fomentar a divulgação e 
a comercialização da arte 
na cidade, o evento que co-
meçou ontem (14) oferece 
à população e aos turistas 
mais um espaço de lazer e 
convivência, em um ponto 
estratégico do município.

Além de artesãos de Itu, 
a Feira contará com as 
participantes das cidades 
de Embu das Artes, Mogi 
Guaçu, Guaranésia (MG), 
Salto, Sorocaba, Indaiatu-
ba, Votorantim, Cabreú-
va, Poços de Caldas (MG), 

Santo André e Porto Feliz. 
A ação tem o objetivo de 
auxiliar na retomada da 
economia, impulsionada 
também pelos pequenos 
produtores, atraindo muní-
cipes e turistas para o co-
mércio local.

Na Feira, os visitantes 
podem encontrar produ-
tos para bebês, porcelana, 
macramê, crochê, bolsas, 
estojos, panos de prato, 
bonecas de pano, entre 
muitas outras artes feitas 
à mão. Também haverá a 
venda de comes e bebes, 
com lanches, pastéis e 
outros itens para o públi-
co presente experimentar 
toda a diversidade gastro-
nômica típica das grandes 
feiras do gênero.

Feira de Artesanato 
reúne mais de

200 expositores 

Cabreúva 
tem sessões 
de cinema 
gratuitas

DIVULGAÇÃO

FILMES SELECIONADOS
“Oyá, Orí, Axé”

Autor: Ajurimar Sales (Salvador-BA);
“O Pagador de Promessas” 

Autor: Ana Beatriz Loureiro Dantas (Salto-SP);
“O Cozido” 

Autor: Bill Marques (Araçatuba-SP);
“Promessas ainda não pagas” 

Autor: Cristiane Pederiva e Pedro Michelli (Lavras-MG);
“A levitude da minha cruz”

Autor: Fábio Antonio (Itabaiana-SE);
“Terra Prometida” 

Autor: Gunga Guerra (Niterói-RJ);
“Cruz Vermelha” 

Autor: Igor Ferreira Domingos (Salto-SP);
“A promessa de Santa Barbara” 

Autor: Jorge Van Damme (Pirituba-SP);
“Revendo O Pagador de Promessa” 

Autor: Lucio Lourenço Prado (Marília-SP);
“Apaga a Dor” 

Autor: Luiz Antonio Garcia Diniz (Salto-SP);
“Amizade” 

Autor: Marco Antonio (Cordisburgo-MG);
“Nicolau e a história de uma amizade” 

Autor: Marco A. Guari e Claudia Bortolato (Campinas-SP);
“A Cruz de Santa Barbara” 

Autor: Michele Santana (Salto-SP)

tora, que também atuou no 
curta metragem, disse ter 
sido uma honra ser selecio-
nada. “Participar do festival 
em homenagem ao nosso 
querido Anselmo Duarte 
foi uma honra, pois admiro 
o que ele representa para o 
cinema do nosso país. Eu 
tive o privilégio de conhecer 
o cineasta Anselmo Duar-
te, que sempre foi e sempre 
será minha inspiração para 
atuar e para dirigir um filme. 
Fazer esta releitura do filme 
”O Pagador de Promessas” 
ainda mais interpretando a 
Rosa (personagem interpre-
tada pela atriz Glória Me-
nezes no filme original) foi 
uma honra imensa e tam-
bém uma grande respon-
sabilidade. Se Deus quiser 
serei finalista e levarei este 

prêmio para minha vida e 
para minha carreira, ainda 
mais em um festival home-
nageando meu ídolo salten-
se”, comemora Michele.

Outro finalista é Igor Fer-
reira que, embora não te-
nha nascido na cidade, já se 
considera um filho da terra, 
por toda a ligação que cons-
truiu com Salto e do pro-
cesso de produção do ma-
terial que será apresentado. 
“Quando escolhi a faculda-
de de Salto para o curso, sa-
bia da trajetória de Anselmo 
e da fama que a cidade tem 
de ser um celeiro de artis-
tas. Tive conhecimento do 
concurso há quatro dias do 
final do prazo. Então formei 
o grupo, meio na correria, 
mas com o objetivo de en-
trosar os artistas para uma 

outra produção que desen-
volveremos e na melhor das 
hipóteses, conseguir finan-
ciar alguns projetos. Grava-
mos faltando um dia para 
enviar, corri pra casa após 
gravarmos a última cena à 
meia noite, editei e enviei”, 
contou ao explicar como foi 
a produção. “A ideia do fil-
me surgiu após uma men-
sagem da minha prima, 
que é enfermeira, que disse 
não estar mais aguentando 
trabalhar no hospital pois 

era uma cruz muito pesa-
da para se carregar. Então, 
nosso objetivo foi fazer uma 
homenagem a todos os pro-

fissionais que estão na li-
nha de frente do combate 
a epidemia do COVID-19”, 
completou o cineasta.

Igor Ferreira 
durante a 
gravação 
de uma das 
cenas do 
filme

Michele Santana 
no curta 
metragem em 
que dirigiu e 
atuou

Exposição “Os cinemas em Salto” - Essa vai ser uma oportunidade para quem 
quer conhecer os registros sobre os cinemas instalados na cidade ao longo dos anos 
Desde o início do século XX a cidade teve diversos espaços com exibições cinema-
tográficas que fazem parte do cotidiano e do imaginário local. O Cine Bijou, que 
mais tarde se tornou Cine Pavilhão, ficava na atual Rua Monsenhor Couto e foi um 
dos primeiros locais em que se exibiam filmes. Quando criança, Anselmo Duarte 
trabalhou neste local como molhador de tela e em troca, conseguia assistir aos fil-
mes, despertando sua paixão pela arte cinematográfica. Mais tarde, já como cineasta 
consagrado, reproduziu essa experiência no filme “Crime do Zé Bigorna” (1977).Os 
registros sobre os cinemas em Salto estão no Museu Cidade de Salto e fazem parte 
da comemoração à Semana Anselmo Duarte, que vai ocorrer de 21 a 28 de abril. Vale 
lembrar que o Salão Arzília Silva, o Cine Verdi, Cine Rui Barbosa, Cine São Francisco, 
Cine Najá e outros foram muito frequentados e marcaram a vida da população que 
tinha no cinema uma das principais formas de lazer.

ELIANDRO FIGUEIRA - RICPMI
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Hoje (15), quem 
comemora seu 

aniversário é Rogerio 
Moja. Parabéns!

Felicidades para José 
Adilson Singulani, 

que hoje (15) completa 
idade nova

Na quarta (20), 
quem faz aniversário 

é Ana Paula Vitor. 
Parabéns!

Odair Tomaz 
aniversaria na quinta 

(21) e recebe os 
parabéns dos familiares

No domingo (17), Marcio 
Narciso Ribeiro aniversaria 
e recebe os parabéns dos 

amigos e familiares

Parabéns para Raquel 
Marussi, que neste 

sábado (16), faz 
aniversário

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore
Sequência das aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega 

em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. 
Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore (Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald 
(Mads Mikkelsen). A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por 

controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma 
equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, 

eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de 
seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o Mundo 
Mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, 

Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima.

ABRIL – INDÍGENA – MALOCA    
MANDIOCA – PESCA – ÍNDIO – AGENDA 
BELA – DINHEIRO – SOMBRA – TERÇO 

CASTANHEIRA – IPÊ – MOGNO – PINUS 
SERINGUEIRA - UMBUZEIRO

:: JOGO DOS 7 ERROS ::
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Apartamento Ed. Motounnée Resi-
dence 2 Dormitórios Novos 270 mil! 
Ap. 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, 
lazer completo, portaria 24 horas no 
Bairro Jardim Nova Era, prontos para 
morar. Aceita financiamento. Tel/Whats 
11-9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Resi-
dence 3 Dormitórios Novos 330 mil! 
Ap. 3 dormitórios, 2 vagas de garagem, 
lazer completo, portaria 24 horas no 
Bairro Jardim Nova Era, prontos para 
morar. Aceita financiamento. Tel/Whats 
11-9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
APTO GARDEN vendo, 3 dorm, 
Jd dos Taperás, com 76m². Tr: (11) 
97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
EDIF. MONTE SERRAT – Sala co-
mercial c/ 44m² A/C e 1 banheiro – R$ 
90.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. JD. DAS HORTÊNCIAS – Apto 
c/ 2 Dorms, sala, cozinha, banheiro e 
quintal privativo c/ 2 vagas de garagem 
– R$ 169.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 dorms (sendo 
1 suíte), sala 2 ambientes, varanda 
fechada c/ vidros, cozinha planejada, 
banheiro, área de serviço e 2 vagas de 
garagem – aceita permuta por imóvel 
no Icaraí ou Zuleika. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
1834: Edifício Moutonnée: 2 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1836: Edifício Moutonnée: 2 dorm (1 
suíte), salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1818: Green Park Salto: 2dorm (2 
suítes), 2 salas, coz, 2 wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1879: Cond. Jd. dos Taperás: 2 dorm, 
sala, coz, wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1881: Cond. Jd. dos Taperás: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1876: VENDA e LOCAÇÃO: Cond. 
Jd. dos Taperás: 3 dorm (1 suíte), 
sala, coz, wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

JARDIM DOS TAPERAS, alugo apar-
tamento 123, 22°andar, torre 4. no bair-
ro Bela vista, R$ 1.500,00, com con-
domínio, água e gás inclusos, energia 
separada, 2 Quartos, Sala conjugada 
com a  cozinha americana e lavanderia, 
1 Banheiro, 1Varanda, 1Vaga na gara-
gem, móveis: Pia: banheiro/ cozinha / 
Varanda. Tr: (11) 4028-0023.
-----------------------------------------
APTO MOUTONNÉE RESIDENCE 
Apartamento térreo com quintal, todo 
mobiliado (82 m2). São 2 dorm (1 
suíte), 2 wc, 1 vaga. Valor: R$ 2.350 
+ condomínio + iptu. Contato: (19) 
99969-9495.
-----------------------------------------
FLAT ILHA GRANDE – 1 Suíte c/ 
armário, sala/ cozinha c/ geladeira e 
cookie top, lavanderia comunitária c/ 
máquina de lavar, 1 vaga de garagem 
– R$ 1.500,00 (c/ condomínio e IPTU 
incluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS PASSÁROS - 2 
Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condomínio + IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – térreo 
- 2 Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condom. + IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
ALAP3-129 Edif. Jd. Dos Taperás 3d 
(1 st), sala, copa, coz, wc e gar p/1 car 
. Decorado e, mobiliado. R$4.300,00. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
1842: LOCAÇÃO: Apto. Cond. Flo-
rença: 2 dorm (1 suíte), sala, coz, 2 wc, 
1 vaga. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1873: LOCAÇÃO: Jd. Arco Iris: 2 
dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1878: LOCAÇÃO: Costa das Areias: 
3 suítes, 3 salas, 3 wc, 1 lavabo, coz, 
2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

CHACARA EM INDAIATUBA Bairro 
Vale do Sol, 1000 metros de terreno, 
AC:179 metros, 3 quartos, 1suite, Área 
gourmet, piscina 3x6, garagem para 
vários carros coberta, portão eletrôni-
co, com interfone com câmera, campo 
de futebol pequeno, Pomar, Toda Ava-
randada, Toda murada, Cozinha Plane-
jada, R$ 580.000,00. Tr: c/ Sandra,ou 
Carlos 19.99487.5089 / 19.97119.8369.

VENDA DE CHÁCARA EM CAPÃO 
BONITO SP 1500 metros com casa 5 
cômodos toda acabada por dentro loca-
lizado no bairro do turvo dos Almeidas 
na área rural a 150 metros da rodovia 
sp 127 km 195. Tr. (11) 94119-5989.
-----------------------------------------
JARDIM DAS NAÇÕES vendo cháca-
ra em Salto, terreno de 1130 mts² com 
metade disponível, possui jardim, po-
mar e um canil, duas casas construídas 
no total de 313 mts², a casa principal 
com 213 mts², 3 quartos sendo 1 suíte 
com hidro, 1 banheiro, sala, cozinha e 
área de serviço, varanda e garagem 
para 3 carros, a segunda casa com 
110 mts², 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, varanda e portão eletrônico, R$ 
750.000,00. Tr: (11) 99942.6475.

**CHÁCARA ALUGO - ZULEIKA 
JABOUR - Ecológica. Piscina e qua-
dra.  Salão de jogos. Forno e fogão a 
lenha. 2 dormitórios. 2000 mensais. 
Tratar (11) 99536-0733.
-----------------------------------------
CHACARA CARPE DIEM – MOGI 
DAS CRUZES Alugo para tempora-
da/eventos, estrutura de pernoite e 
cozinha para 100 pessoas, piscinas, 
parque infantil, campo de futebol, lago, 
mata nativa com trilhas e áreas de ca-
minhadas Diárias entre 20 a 120 reais 
por pessoa, exceto feriados prolonga-
dos, conforme período de locação e 
quantidade de pessoas. MAIS ADE-
QUADO PARA GRUPOS ACIMA DE 30 
PESSOAS. Tr: Pedro 11.99728.5812.
-----------------------------------------
CONDOMÍNIO SANTA INÊS ITU, alugo 
chácara anual, R$ 3.000, 00 mensais, 
pacote fechado. Tr: 11.99617.0751.

JARDIM ELIZABETH – SALTO/SP: 
Vendo casa, ótima localização, 2 dorm.; 
sala; cozinha; WC; área de serv.; 
porões; gar. p/ 2 carros. R$ 240.000,00. 
Aceita Financiamento. - Tr. (11) 98602-
0915 | (19) 99176-6994
-----------------------------------------
CONDOMÍNIO HARAS SÃO LUÍS 
Casa térrea com 240 m² de constru-
ção e 1004 m² de terreno, lindo pomar 
produzindo, garagem coberta para 2 
carros, 3 dormitórios (1 suite) com ar-
mários, cozinha com despensa anexa, 
área de serviço, quarto de empregada 
com banheiro, lavabos, ampla varanda 
com churrasqueira, valor direto com o 
proprietário. Tr: 11.99944.1005.
-----------------------------------------
COND. VILAGIO MOUTONNÉE – casa 
nova c/ 3 dorms (sendo 1 suíte c/ clo-
set), sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria e garagem, excelente acabamento 
– doctos ok. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. MIRANTE DOS IPÊS – Exce-
lente casa c/ 3 suítes (sendo 1 suíte 
máster c/ closet), sala de jantar e estar, 
2 lavabos, despensa, cozinha, área de 
serviço e espaço gourmet – AT. 420m² 
- AC. 211,96m² - R$ 1.300.000,00, óti-
mo acabamento. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

COND. SANTA ROSA – 2 dorms, 
sala, cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina e pomar -  R$ 
475.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 3 
suítes c/ armário, sala, cozinha c/ ar-
mários, lavabo, área gourmet + depó-
sito – doctos. Ok. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO – Galpão comercial c/ 125 
M² de construção c/ pé direito alto. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. DAS NAÇÕES – 2 Dorms (sendo 
1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, edí-
cula c/ churrasqueira, banheiro e gara-
gem. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 
/ (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. GUARUJÁ –  3 Dorms (sendo 1 
suíte), sala, cozinha americana, área 
de luz, banheiro e garagem (casa fi-
nanciada) – R$ 430.000,00. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
JD. MARÍLIA – (Prox. Colégio Pruden-
te) - 2 Dorms, (sendo 1 suíte), sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia, garagem e 
porão c/ 3 cômodos – R$ 200.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – 2 Dorms, sala, cozi-
nha, banheiro + 1 cômodo c/ banheiro e 
garagem p/ 2 carros – R$ 280.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VILLAGIO MILIONI – 3 Dorms, (sendo 
1 suíte) c/ armários, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, banheiro, lavabo, ar 
condicionado, sistema de caixa, cister-
na de água c/ bomba – R$ 550.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
AVRC3-1217 Cond. Costa das Areias 
3d (1 st), 1 lavabo, 1 wc, sala de estar 
e jantar, coz planejada, churr c/ wc.R$ 
760.000,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVRC2-408 Village Moutoonnee 2d 
(1 st), sala, coz integ, wc, gar p/2 car. 
Arm plan. R$580 mil Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVR3-3128 Jd. Planalto Piso inf: 2d (1 
st), sala, coz, wc, lav peq e 2 gar. Piso 
sup: 1d, sala ing c/coz, wc, lav, quintal 
com wc e varanda ampla (rev p/dorm). 
R$ 400 mil. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVR1-500 Jd. Das Nações 1 st, wc, 
sala, cozinha, lavanderia, área de churr 
e gar p/2 car. R$ 250.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVAP2-1082 Solar Sabiás 2d, sala, 
cozinha com gabinete, wc com box e 
espelho, gar 1 car. R$ 176.000,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVICI-973 São Gabriel Salão de festas 
c/ área coberta para mesas, coz, churr 
c/pia, wc masc e fem, piscina, grande 
área para sol. R$ 300.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
1899: Cond. Monte Belo: 4 dorm (4 
suítes), 3 salas, coz, 5 wc, lavabo, 3 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1900: Haras Painieras: 4 dorm (4 suí-
tes), 3 salas, coz, 5 wc, 4 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1901: Cond. Moradas São Luiz: 4 
dorm (4 suítes), 4 salas, coz, 5 wc, la-
vabo, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1902: Cond. Guarujá: 3 dorm (1 suíte), 
2 salas, coz, wc, lavabo, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1903: Residencial Piccolino: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, 4 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1904: Haras Paineiras: 3 dorm (3 suí-
tes), 3 salas, coz, 5 wc, 3 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1905: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1908: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), 3 salas, coz, 3wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1909: Village Moutonnée: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, wc, lavabo, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

1910: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), 2 salas, coz, 2 wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1911: Residencial Central Parque: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1915: Condomínio Zuleika Jabour: 4 
dorm, sala, coz, 2 wc, 4 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1914: Residencial Parque Imperial: 
2 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 
garagem. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1916: Residencial Lagos D’Icaraí: 3 
dorm (3 suíte), 2 salas, coz, 4 wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1883: Vila Flora: 3 dorm (1 suíte), sala, 
coz, 2 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1884: Condomínio Residencial Rese-
da: 2 dorm, 2 salas, coz, wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1889: Terras de São Pedro e São 
Paulo: 3 dorm, 2 salas, coz, 3 wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.

1894: Village Mountonneé: 3 quartos, 
1 suíte, 2 salas, 1 coz, espaço gourmet, 
2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1802: Jardim Sontag: 4 dorm (3 suí-
tes), 3 salas, coz, 2 wc, 2 lavabos, 5 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1843: Cond. Florença: 2 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1844: Resid. Pq. Laguna: 2 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1846: Haras São Luiz: 4 dorm (3 suí-
tes), 3 salas, coz, 5 wc, garagem. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1829: Portal dos Bandeirantes: 2 
dorm (1 suíte), 3 salas, coz, wc, lavabo, 
1 vaga. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1820: Cond. Guarujá: 3 dorm (1 suí-
te), 2 salas, coz, 2 wc, 1 vaga. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1783: Lagos D’ Icaraí: 3 suítes, 3 sa-
las, coz, 4 wc,1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1792: Haras Paineiras: 4 dorm (4 
suítes), sala, coz, 6 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1748: Terras de Mont Serrat: 3 suítes, 
3 salas, 2 coz, 5 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1805: Jardim Celani: 3 dorm. (3 suí-
tes), coz, 3 salas, wc, 3 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1808: Portal dos Bandeirantes: 3 suí-
tes, 2 salas, coz, 5wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1810: Jardim Guarujá: 2 dorm, 1 suí-
te, sala, coz, wc, 1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1811: Lagos D’Icaraí: 3 suítes, 2 sa-
las, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1821: Cond. Guarujá: 3 dorm. (1 suí-
te), 2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1823: Haras Paineiras: 4 dorm (4 
suítes), 3 salas, coz, 7 wc, lavabo, 4 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

1786: Terras de Mont Serrat: 3 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, 4 wc, lavabo, 6 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1793: Haras Paineiras: 3 suítes, 3 sa-
las, coz, 4 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1799: Solar das Araras: 2 dorm, 
sala, coz, wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1784: Village Colorado: 2 dorm, coz, 
sala, wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1737: Lagos D’Icaraí: 3 suítes, 3 sa-
las, coz, wc, 3 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1828: Cond. Ilha das Águas: 3 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, 2 wc, 1vaga. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1831: Jd. Panorama: 3 dorm (1 suíte), 
sala, coz, 3 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1832: Portal dos Bandeirantes: 2 
dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 4 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1840: Cond. Rio das Pedras: 2 dorm, 
sala, coz, 2 wc, vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
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1857: Vivendas da Vila II: 2 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1858: Residencial Primavera II: 3 suí-
tes, 3 salas, coz, 5 wc, 3 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1860: Residencial Lagos D’Icaraí: 3 
dorm (1 suíte), coz, sala, 3 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1861: Jardim Guarujá: 2 dorm (1 
suíte), 3 salas, coz, wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1865: Residencial Lagos D’Icaraí: 
3 dormi (1 suíte, sala, coz, 2 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1866: Jardim Guarujá: 3 dorm (1 suí-
te), 2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1872: Terras de Santa Izabel: 5 dorm, 
3 suítes, 2 salas, 4 wc, lavabo, coz, 4 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1825: Resid. Primavera II: 4 dorm (4 
suítes), 3 salas, coz, 6 wc, 3 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1894: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1895: Village Haras São Luiz: 3 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, 3wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

1871: VENDA e LOCAÇÃO: Jd. 
Celani: 3 dorm, 2 salas, coz, 3 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

ALUGA SE CASA pequena, excelente 
localização. Tr: 11.95657.5552. ----------
-------------------------------
JD. ELIZABETH – R. Espanha - 1 
Dorm, sala, cozinha, banheiro, varan-
da grande na frente e garagem – R$ 
1.000,00 c/ IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. PLANALTO – R. Líbia, 114 - 2 
Dorms, sala/cozinha, banheiro e quintal 
– R$ 1.100,00  c/ IPTU. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Prudente de Moraes, 
1225 - 2 Dorms, sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem – R$ 1.400,00 
+ R$ 60,00 IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Floriano Peixoto - 3 
Dorms (sendo 1 suíte), sala, copa, 
cozinha c/ armário, banheiro, edícula 
c/ churrasqueira e banheiro, garagem 
p/ vários carros – R$ 3.000,00 + IPTU. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA –  R. Campos Sales, 451 
- 02 Dorms, sala, cozinha, banheiro, 
depósito, lavanderia e garagem – R$ 
1.300,00 + R$ 60,00 IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
VL. ROMÃO – R. Brasil, 270 - 3 Dor-
ms (sendo 1 suíte), 2 salas, lavabo, 
cozinha, banheiro, edícula c/ banheiro, 
garagem – R$ 2.400,00 + IPTU. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
ALRC3-169 Cond. Lagos D’Icarai 3 st 
(1 c/closet), sala de estar c/ pé direito 
alto, lavabo, coz c/arm, churr gourmet 
c/lavabo, quintal e gar p/4 carros. R$ 
5.400,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto

ALRC3-175 e 176 Village Villa Bella 
Sobrado 3 d (1 st), sala, wc, coz, 
lav. Á.gourmet, quintal e gar p/2 car. 
R$3.100,00 Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1203 Três Marias 1d, sala e 
cozinha integrada. R$ 800,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1204 Centro 1d, cozinha, varan-
da e wc nos fundos. R$ 800,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto

*VENDO TERRENO tamanho 6,5 x 27 
metros na cidade de BURI/SP. R$ 45 
mil, aceito carro de até R$ 30 mil como 
forma de pagamento. Interessados 
entrar em contato através do número 
(11) 97330-1286 ou recados no (11) 
99752-5750.
-----------------------------------------
Lote no Cond. Residencial Primave-
ra 1.180 metros R$ 300 mil Esquina 
Plano Lote Cond. Residencial Prima-
vera, plano, esquina, ótima localização 
próximo a portaria. Um dos melhores 
lotes disponíveis no Condomínio! Con-
sulte nossas opções! Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Área Comercial na Rua Japão pró-
ximo ao Res. Pq. Laguna 2.000 m2  
Área comercial na rua Japão próximo 
ao Ed. Solar das Araras e ao Res. Pq. 
Laguna 2.000,00 metros ampla tes-
tada ótima localização. Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
STA. MARTA III vendo terreno, 275m2 
R$ 170mil. Tr: (11) 97105.8416.
-----------------------------------------
JARDIM SALTENSE vendo terreno, 
10x25, na rua Theóphilo Leite, ótima 
localização, próx ao colégio Anglo, rua 
comercial, acesso as rodovias para 
Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, Pira-
cicaba. Tr: 11.99605.9060.
-----------------------------------------
VILA DOS EUCALIPTOS vendo terre-
no, em Salto, medindo 8×25m, entrada 
de R$ 50.000,00 + 66 parcelas. Tr: 
11.97516.7436.

SERRA DOS IPÊS –  5 Lotes juntos – 
todo murado – R$ 120.000,00 CADA 
LOTE. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. SONTAG – Lote c/ 1000 A/C – 
todo murado, ótima localização – R$ 
590.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
NOVO SÃO PEDRO – Lote c/ 176m² - 
quitado – R$ 125.000,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. AMÉRICA – Lote c/ 240m² - quita-
do – R$ 110.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. CIDADE –  Lote c/ 150m² - 2 cô-
modos com banheiro – R$ 130.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 
Lote c/ 471,25m² ótima localização. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – Ótimo 
lote c/ 300m² A/T – excelente topografia 
– R$ 240.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. MIRANTE DOS IPÊS – Exce-
lente lote c/ 585m² - R$ 310.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. MOUTONNEÉ vendo terreno, 
com 175m². Tr: 19.98340.9972.
-----------------------------------------
VILLAGE MOUTONNEÉ vendo terre-
no, 175M², QK 34. Tr: 97656.3165.
-----------------------------------------
1824: Jardim Santa Rita: 150m² . Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1788: Jardim América: 337m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1773: Santa Marta III: 161m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1822: Jardim América - Várzea 
Paulista/SP: 344m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1819: Terras de Mont Serrat: 1152m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1774: Terras de Santa Izabel: 1020m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1806: Residencial Morro da Mata: 
337m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1816: Jardim Celani: 300m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1797: Condomínio Vera Cruz: 185m² 
(Já possui Planta aprovada) . Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1867: Jardim Jaraguá: 400m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1885: Vila Flora: 125m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1898: Haras Paineiras: 1481m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1917: Residencial Central Parque: 
300m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1922: Portal dos Bandeirantes: 
524m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

BELA VISTA salão comercial, com 
783m², para supermercado, na rua 7 
de Setembro, 1234. Tr: 11.97656.3165.

SALAS COMERCIAIS alugo, de 11m², 
localizada no Centro, à Rua Rio Bran-
co. Tr: (11) 98449.4646.
-----------------------------------------
CENTRO – R. Itapiru - 3 suítes amplas, 
sala TV, jantar, almoço, cozinha, espa-
ço gourmet c/ banheiro, lavabo, gara-
gem p/ 2 carros. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Prudente de Moraes: 
Salões c/ wc = Nº 235 – R$ 1.800,00, 
Nº 247 –R$ 1.100,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Prudente de Moraes Nº 
370 – Salão c/ 195m² c/ 2 banheiros e 
1copa – R$ 3.800,00 c/ IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. 24 de outubro, 526 - 1 
Dorm, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, quintal e garagem – R$ 2.000,00+ 
R$ 100,00 IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Monsenhor Couto – Sa-
lão novo c/ 340m² - contendo 4 banhei-
ros e 2 copas. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. CELANI - R. Europa, 1538 - SA-
LÃO c/ 65m² e banheiro – R$ 1.500,00+ 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 
/ (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – Sala comercial c/ 
33m² e banheiro R$ 950,00. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
VL  NOVA – R. Floriano Peixoto, 1233 - 
3 suítes amplas, lavabo, sala 2 ambien-
tes, cozinha, lavanderia c/ armário, edí-
cula, depósito, banheiro, garagem – R$ 
5.000,00 + R$ 217,99. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

ALICI-1653 Imperial área livre de 
160m², escr, 3 wcs (1 adaptado para 
deficiente). R$4.400,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comercial 
pequeno com wc, com 2 portas de aço. 
R$ 1.000,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1605 São Gabriel Barracão 
com 300m² com escr, 3wcs (1 p/def) 
e + 120m² de porão.R$6.600,00 Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 Vila dos Eucaliptos Salão 
c/bom acabamento, pia, gabinete, wc e 
gar p/2 car. R$ 1.000,00 Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 ALICI-1564 S.Pedro / 
S.Paulo Salão +/- 100 m² de área 
coberta e +/- 70 m² de área desco-
berta, pia, churrasqueira e 2 wcs. R$ 
1.600,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1566 Centro Salão com aproxi-
madamente 100 m², wc, escritório. R$ 
2.700,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1573 Centro (Antigo Bra-
desco) Salão com aproximadamen-
te 200m², wc, copa, coz, ventilador. 
Piso sup: Residência de moradia R$ 
10.000,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR4-078 Centro Casa comercial com 
excelente localização. Ideal para clini-
cas/consultórios e escritório. R$ 8 mil 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
SALAS COMERCIAIS alugo, na rua 
Rui Barbosa 867, c/ wc, recepção 
com copa, sala 02 com 52m² e sala 
04 com 76m² com ar condicionado. Tr: 
11.97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
1739: Área Comercial – Salto de São 
José: 2000m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1794: Centro: Galpão Comercial – 
730m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1798: Vila Norma: Galpão Comer-
cial – AT 905,55m²  /  AC 793m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1726: Centro: Sala Comercial – 100m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1747: Vila Henrique: Casa Comercial 
– AT 141m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1855: Jd. das Nações: Salas Comer-
ciais: AT 60m² (Com banheiro em cada 
sala e recepção de uso comum) . Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1877: Vila Nova: Galpão Comercial: 
82m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1886: Vila Nova: Galpão Comercial. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1892: Centro: Galpão Comercial: 
495m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

*PASSA-SE UM PONTO COMER-
CIAL, “mercearia”, no Bairro Porto 
Seguro, ótima, localização. Tr. (11) 
4021-1429/(11) 94370-2335, falar com 
Cida ou Alan.
-----------------------------------------
BANCA DE JORNAL, em Salto, no 
Jd Bela Vista, vendo. Tr: c/ Fusco 
11.99814.9243.
-----------------------------------------
FÁBRICA DE FAZER CHINELOS, com 
máquina de corte e máquina de estam-
par, vai junto aproximadamente 3.000 
( três mil pares de alças para confec-
ção dos chinelos), também vai junto 
duas máquinas de frisar, alicate para 
colocação de piercing, algumas outras 
coisinhas necessárias para a fabrica-
ção customizada dos chinelos, facas 
de corte tanto redondinhas tradicionais 
como quadradinhas, ( todas as nume-
rações), posso parcelar no cartão e 
também faço rolo em moto, ou algo que 
me interessa,  valor (5.000,00) 5 mil 
reais a combinar. Tr. (11) 96760-3422.
-----------------------------------------
PASSO RESTAURANTE no Centro, 
excelente ponto. Tr: 11.94747.7797.
-----------------------------------------
VENDO RESTAURANTE no Centro da 
cidade. Tratar (11) 94705-5734
-----------------------------------------
PASSO PONTO COMERCIAL (mer-
cadinho) em Indaiatuba, Vila Aurora 
próximo ao terminal urgano central. Tr: 
11 99688.8318.

JORNAL VELHO vendo. Tr: 
11.97306.7034.
-----------------------------------------
PROCURO com referência e experiên-
cia em doces e salgados, cozinha em 
geral. Tr: 11.98449.4646.
-----------------------------------------
**MASSAGISTA a Domicilio. Tratar 
(11) 97987-0292
-----------------------------------------
::MOTORISTA:: Experiência compro-
vada na função. CNH: D ou E. Conhe-
cimento em São Paulo / Guarulhos. 
Residir em Salto. Enviar currículo para: 
saltoemprego@gmail.com
-----------------------------------------
AULAS DE REFORÇO para adoles-
centes do Ensino Fundamental. Mate-
mática. Tratar: (11) 98200-1317 .
-----------------------------------------
CONTRATO DOMÉSTICA com refe-
rência ,  para trabalho gerais  .De 38 a 
50 anos. Tratar  (11) 9.8449.4646.
-----------------------------------------
ELETRECISTA RESIDENCIAL E CO-
MERCIAL instalação e manutenção, 
orçamento sem compromisso. Tratar 
(11) 98980-8182.
-----------------------------------------
FERNANDO DE CAMPOS - Presto 
Serviços de Eletrecista Residencial 
e comercial Tr (11) 4021-9132 / (11) 
99852-7210
-----------------------------------------
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, PABX, 
Central de Alarme, Interfone, Portão 
Automático. Tr. (11) 95170-3510.
-----------------------------------------
MARLENE BOLOS “Antiga Bole Bolos” 
Aceita encomenda de Bolos e doces 
Atende-se (11) 98020-7495
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE EMPREGA DO-
MÉSTICA para trabalhar de segunda 
a sábado, ajudando a cuidar de mulher 
cadeirante. Tratar (11) 98229-4562. 
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO como cui-
dadora de criança e faxina. Tr. 
(011)999207532 c/ Maiara
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO DE  CAPINAGEM 
em terrenos e chácaras e pinturas em 
Gerais, portão  ,  casa, tenho um bom 
preço. Tr. 11) 98825-0412 Everton
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO, consertos em 
geral, (exemplo: trocas de portas,  chu-
veiro, e torneiras), marcenaria, serra-
lheria, jardinagem. Tr.(11) 97099-4922/
(11)4021-1205 c/ Jorge.
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PRESTO SERVIÇOS de Moto Boy, pe-
ríodo da manhã e a tarde Tr (11) 98491-
0346 Airton 
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO de empregada 
doméstica, para trabalhar em casa de 
familia de segunda a sexta Tr Zuleide 
(11) 93300-2343
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇO como caseira 
em salto e região Tr (11) 98652-3461
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇOS como empre-
gada doméstica, ou serviços gerais em 
empresas Tr (11) 94976-3852 Lucia 
-----------------------------------------
SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA em 
casa de família, para cozinhar, tenho 
carta de referência. TR: 4029.8239.
-----------------------------------------
SERVIÇOS de pintura, elétrica, hidráu-
lica, calhas, portas, guarda roupa, sol-
da, dedetização e corte de grama. Tr: 
11.96415.1856.
-----------------------------------------
TENHO UMA VAGA PARA MOTO-
RISTA poli guindaste em Indaiatuba, 
preferência que tenha PJ. Tratar (19) 
99920-2741.
-----------------------------------------
VENDO CARRINHO DE ESPETINHO, 
Tr (11) 94168-9748
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE PEDREIRO, para 
trabalhar em Salto ou Indaiatuba. Tr: 
11.95782.8235.
-----------------------------------------
PRECISO de pessoa que saiba operar 
roçadeira. Tr: 11.99911.4288.

*PRESTO SERVIÇO  – p/ capinar e 
limpar terrenos, limpeza em obras. Tr. 
11-4456-3407 / 11 97468-1951, Salto
-----------------------------------------
CASEIRO (Casal aposentado) para 
morar em chácara no Jd. Maracajás, 
não remunerado, sendo a moradia 
em troca dos serviços prestados, que 
tenha experiência com plantas e goste 
de cuidar da terra. Tr: 11.98476.0359.
-----------------------------------------
CASAL OFERECE para trabalhar de 
caseiro, Tr (11) 96908-5244 Sharlene 
ou Rogerio
-----------------------------------------
CASEIRO: casal procurando serviço 
para trabalhar como caseiro em cháca-
ra ou sítio. Tr: 11.96908.5244.
-----------------------------------------
CUIDADORA - tenho 12anos de ex-
periência na carteira, disposição de 
qualquer horário. Tr: c/ Vera Lúcia, 
11.97414.5569
-----------------------------------------
CUIDADORA DE IDOSOS, estou com 
disponibilidade, para cuidar de idoso, 
tenho experiência na área de cuidador, 
com referência  e terminado curso den-
tro da área. Tr. (11) 4028-5888.
-----------------------------------------
OFEREÇO -ME PARA FAZER FAXI-
NA, em comercio ou residência. Tenho 
experiência. Tratar no cel /whatsapp 
(11)989741804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXINA 
em residência ou comercio somente 
aos fim de semana. Com experiência. 
tratar no whatsapp (1198974-1804) 
com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXINA 
EM RESIDÊNCIA OU COMÉRCIO so-
mente aos fim de semana , tenho expe-
riência, tratar no whatsapp (11)98974-
1804
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXI-
NA em residência ou comércio, com 
experiência ou passar roupas aos fins 
de semana. Tratar no WhatsApp (11) 
98974-1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina, em 
residência ou comércio. Somente em 
fim de semana. Tratar no telefone/ wha-
tsapp (11) 98974-1804 com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
com faxina, tenho referência. Tr: 
11.97743.9955.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
diarista, passadeira e trabalhos domés-
ticos. Tr:: 11.96416.6697
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
passadeira, possuo várias referências. 
Tr: 11.94485.6195.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
vigia, porteiro, controlador de acesso 
Tr Tr (11) 4098-1256 / (11) 4029-8956 
/ (11) 99719-1229
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar de 
empregada doméstica,ou faxineira 
sou haitiana  tenho referencias Tr: 
(11)97743-9955 / (11) 95347-0925
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em ser-
viços Gerais ou casa de família Salário 
a combinar. 11 4029.82 39
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em ser-
viços gerais, escritórios ou casa de 
família. Tr: 93300.2343.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME, para dar aulas , par-
ticulares e p/ grupos de dança (forró), 
Rua Augusto Mazza, 521  Tr (11) 4029-
3467
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: Serviço de pintura, 
elétrica, hidráulica, calhas, portas, 
guarda roupa, solda, dedetização e 
corte de grama, Pergolado para Uvas. 
Tr: 11.96415.1856
-----------------------------------------
PRECISO EMPREGADA DOMÉSTI-
CA, com referência e experiência, para 
cozinhar, lavar, passar, preferência de 
35 a 48 anos. Tr: (11) 98449.4646.
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO, tenho expe-
riência para: Cuidadora de idosos, 
Faxina, Empregada doméstica, Passa-
deira. Tr: 11.98808.5134

PROCURO TRABALHO EM ITU OU 
SALTO COMO RECEPCIONISTA, 
posso gerenciar sua casa de campo, 
sitio, levar seu filho para escola, traba-
lho de muita confiança e honestidade. 
Tratar (11) 99168-7665
-----------------------------------------
SOU AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
procuro trabalho de enfermagem ou de 
cuidadora de segunda a sexta feira das 
7:00 as 12:00 interessados tratar com 
Tatiane 11- 96435.8396
-----------------------------------------
SOU CUIDADORA DE IDOSOS, pos-
suo carta de referência. Experiência 
em acamados, traqueostomia, sonda 
gástrica, cuidados em gerais. Tr. (19) 
99509-4410.
-----------------------------------------
TRABALHO COM INSTALAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO de Ar Condicionado. 
Tratar(11) 95684-1533
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina em re-
sidência ou comércio, ou trabalhos free 
lancer. Tr: (11) 98974.1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para serviço gerais de 
limpeza em casa de família ou para 
cozinhar, tenho carta de referência de 
casa de família. Tr: Rua Coronel Do-
mingo Abreu Vieira, nº 26, Salto Ville, 
Salto.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina 
ou trabalhar como doméstica. Tr: 
11.96305.6031.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para cuidado de idosos, 
tenho referência. Tr: 11.93080.8611 c/ 
Eliana.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalho de roçar 
terreno e jardineiro, tenho máquina. Tr: 
Leopoldo 11.94020.0143 / 95466.4247.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: auxiliar de limpeza, 
ajudante de cozinha e cuidadora de 
idosos, moro no Bairro Sta Cruz- Salto. 
Tr: 19.97108.7517 com Maria Jacira.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar com 
serviços gerais em casa de família ou 
escritório, tenho referência. Tr: Rua Co-
ronel Domingo Abreu Vieira, 26, Salto 
Ville ou 11.95884.5954.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
cuidadora em domicílio e hospitais. Tr: 
c/ Carla 11.95638.6362 / 99141.0430.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME pra trabalhar de do-
méstica, fazer faxina, cuidar de criança. 
Tr: 11.94020.0143 c/ Marileia.
-----------------------------------------
OFEREÇO ME Faço faxina em bar ou 
residência. Somente de sexta feira. Tr: 
(11) 93202.8577. Com Denise.
-----------------------------------------
FAÇO FAXINA! Tr: 11.96305.6031.
-----------------------------------------
PROCURA SE CASEIRO para morar 
em chácara, aposentado, que goste e 
tenha experiência nesta área, moradia 
em troca dos serviços prestados. Tr: 
11.98476.0359.

LINDOS FILHOTES Sptiz Alemão e 
Yorkshire micro. Tr: 11.97357.6017.
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇÃO de filhote basset 
fêmea ou de outra raça pequena (11) 
97096-7879.
-----------------------------------------
GAIOLA DE CALOPICITA vendo, 2. 
Tr: 11.4029.3053.
-----------------------------------------
LHASA APSO, vendo lindos filhotes, 
disponíveis para entrega, já com a 
primeira dose da vacina importada e 
vermifugados conforme a idade, à vis-
ta R$ 800,00, ou R$ 600,00 à vista e 
mais 2 parcelas de R$ 150,00 na pro-
missória, ou parcelo em até 10 vezes 
no cartão. Tr: (11) 99524.4559.
-----------------------------------------
FILHOTE DE PUGS E SHITZU vendo. 
Tr: 11.95552.9962.
-----------------------------------------
CALOPSITA vendo 5 calopsitas e um 
viveiro, R$ 500,00. Tr: 11.98545.0438.

SERRA MAKITA de 9 pol. mod. 5900B 
1750 W 220 vots  R$ 1.200,00. Tratar 
(11) 99946-0510.
-----------------------------------------
VENDO ROÇADEIRA A GASOLINA 
nova 4 em 1 roça com lamina e fio, 
moto poda e cerca viva R$1400 fotos 
por whatsapp 11 9 7424 7507
-----------------------------------------
MÁQUINA DE BORDADO Janome, 
em ótimo estado, R$ 3.000,00. Tr: 
11.94356.6384.
-----------------------------------------
MÁQUINA DE SOLDA 250 amperes, 
R$ 300,00. Tr: 11.4602.2909.

PC COMPLETO AMD PHENOM 
II-X4-2.8GHZ-4 núcleos-4 Gb DDR2-
Gravador CD/DVD-HD 320 Gb-Forma-
tação nova e pronto p/ uso. Rápido e 
ótimo p/ uso como central multimídia 
(ligar na TV ou som), monitor LCD 15 
polegadas com alto-falantes integra-
dos, mouse c/fio e teclado wireless, 
adaptador wireless (rede sem fio). R$ 
600,00 à vista ou parcelo no cartão. 
Paulo (11) 4029-3183 ou (11) 99502-
6048.

*BICICLETA CALOI SUPRA, 21 mar-
cha, aro 26, usada R$ 700,00. Tratar: 
(11) 97330-1286
-----------------------------------------
*2 ESTEIRA 110 volts e 220 volts Tr. 
11-4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*2 SECADOR DE CABELO Tr Cristia-
ne (11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*3 CHAPINHA DE CABELO Tr Cristia-
ne (11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*ALBUM DE CARTÃO TELEFÔNICO 
com 470 cartões Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
*APARELHO DE GINASTICA ELÍPT-
CO Tr. 11-4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*BICICLETA CALOI Fem Tr Cristiane 
(11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMÉTRICA HORI-
ZONTAL Tr. 11-4456-3407 / 97468-
1951
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMETRICA Tr. 11-
4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*MESA DE FERRO 2,20 x 1.80 Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
14 GONDOLAS. Tr: c/ Alan 
11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
240 PEÇAS DE CUMIEIRA classica 
eurotop concreto. R$ 1000,00. Tr. (11) 
97113-8877.
-----------------------------------------
3 À 4 METROS DE PISO CERÂMI-
CO RÚSTICO Borda Bold Miracema 
45x45cm. Valor R$ 60 reais. Para 
retirar- Falar com Claudio (11) 95640-
4282.
-----------------------------------------
BALCÃO EXPOSITOR REFRIGERA-
DO R$ 1.000,00; forno grill assa pizza 
em 7 minutos R$ 800,00   e 1 sofá de 
canto com 6 lugares R$ 800,00. Tratar 
pelo telefone (11) 98251-3755.
-----------------------------------------
BALCÃO REFRIGERADOR. Tr: c/ 
Alan 11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
BATENTE, vendo, 12 de largura, altu-
ra com medida padrão, R$ 80,00. Tr: 
11.9.8800.2385.
-----------------------------------------
BEBÊ CONFORTO vermelho e pre-
to para criança de até 1 ano. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
BICICLETA nova Gtsm1 R$ 2.000,00. 
Tratar (11) 95491-9552.

CARRINHO DE BEBÊ vendo, verde, 
(menino ou menina), da marca Galze-
rano, lindo e conservado, R$ 200,00. 
Tr:11.95657.5552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE PASSEIO para 
bebê, branco, preto e xadrez. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
CHECK OUT. Tr: c/ Alan 11.94234.579 
/ 4028.0283.
-----------------------------------------
FAMÍLIA CARENTE ACEITA DOA-
ÇÃO: Sofá, armário de cozinha, guarda 
roupa, mesa. Tr: 11.97404.2262.
-----------------------------------------
FREEZER VERTICAL, vendo, branco 
em perfeito estado. Tr: 11 94370.2335 
c/ Maria
-----------------------------------------
MESA LAQUEADA vendo, retangu-
lar, com quatro cadeiras estofadas, 
em bom estado de conservação, R$ 
950,00. Tr: (11) 99678.6110.
-----------------------------------------
VENDE SE FRONHAS e tocas de ce-
tim. Contato (11) 99749-1125.
-----------------------------------------
VENDE-SE UMA MAQUINA DE COS-
TURA OVERLOC com pouco uso chi-
nesinha no valor de 400,00reais. Tr. 
(11) 98285-6517.
-----------------------------------------
VENDO 2 APARELHOS AUDITIVOS  
seminovos, não deu certo pra mim, 
perda severa. Marca otcon get. Pre-
ço no mercado faixa de 4 mil - vendo 
os 2 aparelhos  por mil reais. Tr. (11) 
99632-6446. 
-----------------------------------------
JAQUETA MOTOQUEIRO ARX 
vendo, tamanho G, R$ 200,00. Tr: 
11.96390.5403 c/ Marco.
-----------------------------------------
ROUPEIRO 3 Portas + 6Gav + 1porta 
maleiro Basc. Padrão Tabaco/Branco, 
medidas aprox. Larg1,86 x Alt.1,98 x 
Prof.0,48m (desmontado) Ótimo estado 
de conservação, usado, R$ 450,00. Tr: 
(11) 99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDANTE 
Cor Gelo, 1,20x0,60m, com cadeira 
giratória c/ braços cor Azul/Preta, ótimo 
estado de Conservação, usados R$ 
370,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
COLCHÃO 0,88m Luxo com Molas 
Ensacadas 25cm com Box p/colchão 
0,88m-Bem Conservados, usados R$ 
540,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
ARMÁRIOS MULTI USO procuro, usa-
do. Tr: 11.97140.2504.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ, vendo, verde 
(menino ou menina) da marca Gal-
zerano muito bem conservado. Tr: 
11.95657.5552.
-----------------------------------------
8 TUBOS DE  CONCRETO pra poço  
ou fossa vendo a  R$ 100,00 cada 
1m e meio de largura por 50cm. Tr: 
11.4029.4357 / 97371.3572, Salto.

CAMA DE CASAL com baú e quatro 
gavetões + o colchão Castor. Tr: 11 
99773.8001.
-----------------------------------------
CAMA DE SOLTEIRO com baú mais 
três gavetões + o colchão Castor. Tr: 11 
99773.8001.
-----------------------------------------
SOFA 2 e 3 LUGARES com 2,30m 
e 1,90m, tecido em suede. Tr: 
11.99773.8001.
-----------------------------------------
MOLINETES DAIWA  5000 e 6000, 
usado, R$ 400,00 cada, para peixes 
grandes. Tr: 11.99796.4860 c/ Pedro
-----------------------------------------
MACAS para estabelecimentos afins. 
Tr: (11) 99619.6396.
-----------------------------------------
BOTA CANO CURTO número 38 da 
Beira Rio e uma Sapatilha número 36, 
vendo por duzentos reais ou troco por 
algo do meu interesse, produtos sem 
uso. Tr: 11.99608.9297 / 4021.9485.
-----------------------------------------
DOAÇÃO TELHAS, doa-se, 1200 
telhas Plan, capa e canal. Tr: 
11.4029.5033 c/ Valdir ou Aparecida.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
com NF, na garantia, R$ 200,00. Tr: 
(11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
CARRINHO ELÉTRICO modelo CA-
MARO em ótimo estado, pouquíssimo 
usado sem bateria, R$ 860,00. Tr: (11) 
99705.3975
-----------------------------------------
CORTADOR DE PISO vendo, 1.03 de 
corte, R$ 400,00. Tr: (11) 97090.4307.
-----------------------------------------
BELICHE NOVA em madeira boa, dois 
colchões novos, aceito contra proposta, 
R$ 900,00. Tr: 11.95636.1974.
-----------------------------------------
VENDO: Cama de solteiro dobrável 
/ 1 jogo de sofá / 1 fogão 6 bocas / 1 
mesa de centro. Tr: 11.4028.1518 / 
93327.4791.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL, em ótimo es-
tado, R$ 100,00, de madeira. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
VITRÔ DE CORRER vendo, (1,50 x 
1,00) com grade, ótimo estado, com to-
dos os vidros. Tr: 11.97437.1978.
-----------------------------------------
FOGÃO CÔNSUL 4 BOCAS inox, au-
tomático, forno com grade deslizante, 
tudo funcionando, em ótimo estado 
de conservação, não entrego. Tr: (11) 
97451.9372.
-----------------------------------------
SOFÁ vendo em bom estado, retrátil, 4 
lugares, R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
CAMA BOX completa, em bom estado, 
R$ 450,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO DE ESPUMA vendo, 
de solteiro, D45, R$ 100,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
DOIS CRIADOS MUDOS R$ 25,00 
cada. Tr: 11.97724.0678.

PRANCHA DE ISOPOR R$ 70,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESTANTE vendo, cinza 1,60 de largu-
ra, R$ 180,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESCADA DE ALUMÍNIO vendo, com 
13 degraus, seminova, R$ 250,00. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
PALETA VANDORIN para saxopho-
ne alto, com 3 unidade, número 2, R$ 
100,00. Tr: 11.4602.2909.
-----------------------------------------
ESTEIRA DREAM FITNESS DR2110, 
bivolt, dobrável, inclinação ajustável e 
monitor cardíaco. Capacidade de peso: 
120 kg, pouquíssimo uso, em ótimo 
estado, venda por motivo de mudança, 
preço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
TANQUINHO MUELLER PLUS, preto, 
semi-automático, 110 volts, pouquíssi-
mo uso, em ótimo estado, venda por 
motivo de mudança, preço negociável. 
Tr: (11) 97293.1709.

*A DIPLOMATA ESCOLA TÉCNICA 
- cursos apostilados e c/ certificados. 
mecânica de autos, motos e diesel, 
Injeção eletrônica, eletricista de autos, 
eletricista inst / comandos, soldagem 
Ind, téc manutenção mecânica Indus-
trial, leit interp desenho mecânico, me-
trologia, técnico hidráulica / pneumá-
tica. Tr. Rua Sete de Setembro, 448, 
Centro / Fone Fax 4029-3760, Salto.

*FERRO DE PASSAR Arno Tr Cristiane 
(11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*FOGÃO branco 5 bocas, Tr Cristiane 
(11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇAO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS e reciclagem 
em geral, estando bons ou ruins e que 
esteja ocupando espaço na sua casa 
ou quintal fazemos também limpeza 
carpa etc  retiro no local sem custos e 
serviço diversos a combinar  ( deficien-
te auditivo ) mandar zap por escrito que 
responderei assim que ver agradeço. 
Tr. (11) 99632-6446.
-----------------------------------------
CAFETEIRA vendo ou troco, (valor de 
venda R$ 240,00 e valor para troca R$ 
300,00), vai com o suporte e mais 15 
cápsulas. Tr: 11.97196.2006.

TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA 127v 
5500w-nova na caixa. Valor R$ 80.00 
reais. Falar com Claudio (11) 95640-
4282.
-----------------------------------------
VENDO LAVA LOUÇAS ELETROLUX 
– Mod. LV10B, 10 serviços, Branca, 
110v. em perfeito estado. R$ 1.4000,00 
-Tratar Wats (11) 97388-0350.
-----------------------------------------
REFRIGERADOR CONSUL CRB39FF 
110V Branco (342Litros) ótimo estado 
de conservação, usado R$ 980,00. Tr: 
(11) 99989.4935.
-----------------------------------------
VENDO: Geladeira Eletrolux em ótimo 
estado, Fogão Bosch em bom funcio-
namento, Cristaleira em madeira, estilo 
colonial com vidros, R$1.200,00. Tr: 
11.98200.1317.
-----------------------------------------
FOGÃO INOX semi novo, ainda com 
garantia, automático, 4 bocas, Mônaco, 
R$ 500,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
FOGÃO ATLAS usado em ótimo es-
tado, 4 bocas, automático, bege, R$ 
300,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
com nf e ainda na garantia, R$ 200,00. 
Tr: (11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
AR PORTÁTIL vendo, Pinguino, semi 
novo, otimo estado, R$ 900,00. Tr: 
11.94526.0935.
-----------------------------------------
FOGÃO BRASTEMP 5 bocas, ótimo 
estado, R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
VENTILADOR R$ 80,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SUGAR vendo, para fogão 4 bo-
cas, R$ 180,00, em bom estado. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
GELADEIRA BRASTEMP Clean, 
em bom estado, R$ 850,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SOFÁ RETRATIL, vendo, R$ 400,00, 4 
lugares. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO D-45 vendo, de espuma, 
R$ 100,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
FOGÃO 5 BOCAS vendo, em bom 
estado., R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.

APARELHO DE PARA TV” SKY” bem 
conservado com controle. Valor R$ 
50.00 reais. Falar com Claudio (11) 
95640-4282.
-----------------------------------------
TV 40 POLEGADAS, compro usada. 
Tr: 11.98685.3213

VENDO UMA TV DE 14 POLEGADAS 
com videio cassete  embutido  funcio-
nando no valor de R$90,00 reais  e um 
triturador pequeno modelo HC 32 Black 
Decker  no valor de R$65,00 reais . Tra-
tar (11) 93349-7661.
-----------------------------------------
TV SONY 43”, pouco uso, R$ 1.400,00, 
parcelo no cartão. Tr: 11.99796.4860 c/ 
Pedro.
-----------------------------------------
HOME THEATER SONY 5.1 bdv 
E2100, 3D, blu-ray, wi-fi, smart, 1000W 
rms, R$1.000,00. Tr: 11.99960.1511.
-----------------------------------------
PS4 FAT com 1 tera de HD + 2 con-
troles + 3 jogos originais, 2º dono 
em ótimo estado, R$ 1.400,00. Tr: 
11.99524.7758.

*CELULAR NOVO na caixa com nota 
fiscal G7 32gh, R$ 599,90 Tr (11) 
99850-4728/ (11) 95723-3439
-----------------------------------------
*CELULAR SANSUNG J4 com nota 
3 meses de uso Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
IPHONE 6S 16GB DOURADO. Fun-
cionando perfeitamente (na caixa). 
Acompanha carregador original, Fones 
de ouvido nunca utilizado. Interessados 
entrar em contato com Priscila (11) 
97334-3780.
-----------------------------------------
IPHONE 7 32gb Preto fosco com todos 
os acessórios, fone de ouvido nunca foi 
usado. Valor R$1.100,00. Tr. Fone (11) 
99960-1511.

ORAÇÃO À SANTO EXPEDITO – Meu 
Santo Expedito das causas justas e 
urgentes, socorrei-me nesta hora de 
aflição e desespero, intercedei por mim 
junto à Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Vós, que sois um Santo Guerreiro, vós 
que sois o santo das causas urgentes, 
protegei-me, ajudai-me, dai-me força, 
coragem e serenidade. Atendei ao meu 
pedido (faça o pedido). Ajudai-me a 
superar estas horas difíceis, protegei-
me de todos que possa me prejudicar, 
protegei minha família, atendei meu pe-
dido com urgência devolvei-me a paz e 
a tranqüilidade. Serei grato pelo resto 
a vida levarei vosso nome a todos que 
tem fé. Obrigado. (rezar um Pai Nosso, 
uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz). 
A pedido de E.C.Z.
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GLOBAL INDAIA
Mantenha seu cadastro atualizado 
em nosso site: www.globalempre-
gos.com.br
RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 – CEN-
TRO – INDAIATUBA/SP | FONE: (19) 
3825-8700
-----------------------------------------
Almoxarife - (Banco de Talentos) - 
Código 57954: Ensino Médio comple-
to. Experiência em atividades na área 
de logística.
-----------------------------------------
Almoxarife (Banco de Talentos) - 
Código 48373: Ensino Médio comple-
to. Experiência em rotinas operacio-
nais da área de logística. Com curso 
de Empilhadeira.
-----------------------------------------
Auxiliar de Expedição - Código 
83850:  Ensino Médio Completo. De-
sejável vivência com rotina de expe-
dição.
-----------------------------------------
Auxiliar de Produção- Código 
73730: Ensino Médio Completo. De-
sejável experiência em trabalhos ma-
nuais.
-----------------------------------------
Montador - (Banco de Talentos) - 
Código 57965: Ensino Médio comple-
to. Desejável experiência na função.
-----------------------------------------
Montador I (Banco de Talentos) 
- Código 48238: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em montagem de 
peças e/ou equipamentos. Curso de 
Leitura e Interpretação de Desenho. 
Conhecimento em ferramentas ma-
nuais e pneumáticas.
-----------------------------------------
Montador I (PCD) - Código 67354: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em montagem de peças e/ou equipa-
mentos. Curso de Leitura e Interpre-
tação de Desenho. Conhecimento em 
ferramentas manuais e pneumáticas.

Operador de Centro de Usinagem 
- Código 74337: Desejável Ensino 
Médio Completo. Diferencial, curso de 
Programação e Operação de CNC, 
Operador de Centro de Usinagem. Cur-
so de Instrumentos de Medição, Leitura 
e interpretação de desenho Mecânico.
-----------------------------------------
Operador de Centro de Usinagem - 
Código 75673: Ensino Médio comple-
to. Experiência em máquinas Mazok e 
Mikron e conhecimento de comando 
Heidenhain.
-----------------------------------------
Operador de Logística Código 
76295: Ensino Médio completo. De-
sejável experiência em almoxarifado, 
recebimento e estoques.  Curso de 
Operador de Empilhadeira.
-----------------------------------------
Operador de Máquinas (Primários) - 
Banco Talentos - Código 57960: En-
sino Médio completo. Experiência em 
operação de máquina de corte a laser, 
plasma ou jato de granalha.
-----------------------------------------
Operador de Televendas- Código 
74149: Ensino Médio Completo. De-
sejável vivência com rotina de vendas 
por telefone.
-----------------------------------------
Operador Logístico - Código 71817: 
Ensino Médio completo. Curso de 
Empilhadeira. Experiência com toda 
rotina de recebimento, armazenagem 
e expedição.
-----------------------------------------
PCD - (Banco de Talentos) - Código 
57969: Ensino Médio completo. Não é 
necessário experiência na função.
-----------------------------------------
Pintor - (Banco de Talentos) - Código 
57959: Ensino Médio completo. Expe-
riência na função.
-----------------------------------------
Pintor I (Banco de Talentos) - Có-
digo 48239: Ensino Médio completo. 
Experiência em atividades de pintura 
eletrostática ou líquida.
-----------------------------------------
Pintor Industrial - Código 73179: 
Ensino Médio completo. Desejável for-
mação Técnica. Desejável vivência e 
experiência com pintura eletrostática. .

Programador de Máquinas CNC - Có-
digo75667: Ensino Médio completo. 
Experiência em Software CAM hyper-
MIL e Solidworks.
-----------------------------------------
Soldador (a) - (Banco de Talentos) 
- Código 57956: Ensino Médio com-
pleto. Experiência com solda Mig/Mag.
-----------------------------------------
Soldador (Banco de Talentos) - Có-
digo 67544: Ensino Médio completo. 
Desejável curso na área. Experiência 
em processos de soldagem Mig/Mag 
e/ou eletrodo revestido e/ou curso na 
área (recém-formado).
-----------------------------------------
Técnico em Automação - Código 
73570: Técnico Eletrônico, Eletrotécni-
co, Tecnólogo Mecatrônica ou Superior 
Engenharia de Automação ou áreas 
correlatas. Desejável experiência com 
programação de CLP´s e supervisórios. 
Conhecimento em Rockwell Software, 
SIEMENS, Schneider e Honeywell.
-----------------------------------------
Técnico Mecânico - Código 69471: 
Técnico mecânico ou Mecânico de Usi-
nagem. Conhecimento em manutenção 
de Bombas Centrífugas e Válvulas. 
Experiência em assistência técnica ao 
cliente.

WORKING SALTO 
Cadastre o seu currículo entre em 
nosso site: www.workingcenter.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com experiên-
cia em serralheria e obra civil.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência 
com estruturas metálicas.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Limpeza e orga-
nização de pátio, limpeza e organiza-
ção de caminhões e carretas, apoio ao 
cheque-list de manutenção.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Com experiência em rotinas admi-
nistrativas, conhecimento em crédito, 
cobrança e emissão de notas fiscais. 
Ter noções de DP será um diferencial.

ASSISTENTE DE MARKETING - Ma-
nutenção diária em cadastro de pro-
duto, catálogo, análise de produtos 
da concorrência através do catálogo, 
abastecimento de banco de dados, 
suporte ao time de vendas quanto a ca-
dastro e informações de produto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - 
Com experiência em lançamentos de 
notas fiscais no ERP. Apto para operar 
empilhadeiras, necessário habilitação 
B. Experiência com recebimento de 
materiais. Curso de empilhadeira atua-
lizado.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL - Com conhe-
cimentos em SISTEMA DOMINIO, 
escrituração fiscal de empresas (IN-
DUSTRIA/COMÉRCIO/ SERVIÇOS ) 
nos regimes tributários SIMPLES NA-
CIONAL E LUCRO PRESUMIDO ( 98 
% SIMPLES NACIONAL E 2% LUCRO 
PRESUMIDO) APURAÇÃO DE IM-
POSTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS ( SPED FISCAL, DCTF, 
PGDAS , DEFIS, DCTFWEB) e outras 
obrigações pertinentes as atividades da 
empresa.
-----------------------------------------
ATENDENTE DE LOJA - Com expe-
riência em atendimento ao cliente, re-
cepção, organização da loja, contato 
com os clientes.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 
Com experiência em almoxarifado. 
Curso de Logística será um diferencial.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS - Com ex-
periência em compras, cumprimento 
de cronograma de compras, realizar 
cotações e pedidos, gerenciamento de 
estoque e lançamento de notas fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com expe-
riência em limpeza geral, limpeza de 
salas e banheiros.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com expe-
riência em limpeza de áreas industriais 
e áreas comuns, com disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com 
experiência em montagem de equipa-
mentos e curso de Mecânica do SENAI.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência em produção, recebimento 
de mercadorias, organização e controle 
de estoque, fabricação e envasamento 
de produtos, separação e montagem 
de equipamentos. Conhecimento em 
informática.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência em linha de produção.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência em produção.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - 
Conhecimento em fórmulas de Excel, 
básico de programação, desenvolver 
aplicativos Low-Code para indústrias 
utilizando PowerApps,criar Dasboards 
em PowerBI, criar fluxos no PowerAu-
tomate, trabalhar com Listas Share-
Point. Conhecimento Microsoft Office 
365 (Power Apps, Power BI, Power 
Automate) será um diferencial, com 
formação ou cursando tecnologia da 
informação.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com ex-
periência na área de usinagem. Neces-
sário ter curso de metrologia, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AUXILIAR TECNICO ELETRÔNICO 
- Com experiência em eletrônica, para 
manutenção de impressoras.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Com experiência em 
estruturas metálicas.
CALDEIREIRO - Caldeireiro com ex-
periência em cortes com maçaricos, 
soldas elétricas, solda MIG, estruturas 
metálicas e montagem. Disponibilidade 
de horário e viagens.
-----------------------------------------
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS 
- Com experiência em desenvolver, 
evoluir, refatorar ou substituir sistemas, 
resolução de problemas, C#; Java 
Script; AdpNet- MVC: Design Patterns; 
Post Gres. Será um diferencial conheci-
mento em Node; SQL; Xamarin; Micro-
service Patterns; Inglês técnico. Com 
formação em Sistemas de Informação.
-----------------------------------------
ELETRICISTA 1/2 OFICIAL - Rea-
lizar confecção de painéis elétricos, 
seguindo normas e procedimentos 
elétricos vigentes. Executar trabalhos 
de instalação, ajustes e testes de pai-
néis elétricos nas máquinas. Fazer 
manutenção elétricas em máquinas de 
clientes recebidas para conserto. Anali-
sar painéis da linha de salgados rece-
bidos por terceiros, validando-o para 
instalação. Cortar os cabos, na medida 
correta, colocar marcadores nas pontas 
dos terminais para conectar no painel. 
Parametrizar inversores (tempo de li-
gação, desli
-----------------------------------------
LIDER DE LOGISTICA - Programar e 
planejar as frotas de caminhão e car-
reta, administrar manutenção dos veí-
culos e fretes.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Realizará atividades 
com caminhão carroceria aberta, 
auxiliará na carga/descarga de mer-
cadorias para os clientes, conferir as 
notas fiscais. Necessário habilitação 
categoria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com habilitação cate-
goria C e conhecimento das rotas do 
interior de SP.
-----------------------------------------
MOTORISTA ADMINISTRATIVO - 
Com experiência na área, disponibilida-
de para viagens.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 
Com experiência em operar empilha-
deira e disponibilidade para turnos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 
Com experiência e curso de Operador 
de Empilhadeira. Necessário ter habi-
litação categoria D e disponibilidade 
para trabalhar em Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EXTRUSORA - Com 
experiência em operar máquina extru-
sora.
-----------------------------------------
OPERADOR DE FORNO - Com expe-
riencia em operação de fornos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - Com 
experiência em operar torno CNC, ha-
bilidade com leitura e interpretação de 
desenho e instrumentos de medição. 
Conhecimento em Setup e correções 
de presset.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA) - 
Com experiência em montagem ou ins-
peção de peças em linha de produção. 
Com disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
PINTOR DE MÓVEIS - Com experiên-
cia em pintura de móveis, pintura ele-
trostática, conhecimento em mistura de 
tintas e pistola.

RECEPCIONISTA - Com experiência 
em recepção de clínica, atendimento 
de pacientes e atendimento telefônico.
-----------------------------------------
REPRESENTANTE COMERCIAL - 
Com experiência na área comercial do 
ramo metalúrgico, irá realizar visitas 
técnicas, disp para viagens. Cursos na 
área comercial e inglês.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em sol-
da MIG/MAG, eletrodo, solda elétrica 
de campo, trabalho em altura.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Experiência em cortar 
tubos, soldar estruturas utilizando sol-
da mig / tig, acabamento com lixadeira 
montagem. Conhecimento com leitura 
e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
SOLDADOR ESPECIALIZADO - Com 
experiência em solda para piscinas.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Com 
experiência em projetos e obras de 
construção civil, preferência que tenha 
atuado em construção de subestações. 
Necessário ter disponibilidade para 
viagens.
-----------------------------------------
TORNEIRO - Com experiência em 
Operação de Torno. Vivência com 
preparação, regulagem e operação de 
ferramentas de usinagem.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECANICO - Com expe-
riência em torno mecânico convencio-
nal. Preparação, regulagem e operação 
de máquinas e ferramentas que usinam 
peças de metal.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECANICO - Com expe-
riência como torneiro mecânico, com 
curso de torneiro mecânico ou usina-
gem, conhecimento em leitura e inter-
pretação de desenhos, conhecimento 
em metrologia paquímetro, súbito, 
micrômetro.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457-Indaia-19-3835-2964

WORKING - ITU
Cadastre seu currículo entre em nosso 
site: www.workingcenter.com.br 
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com experiência 
em caldeiraria.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 
Conhecimento em rotinas trabalhistas, 
familiaridade com E Social, conectivi-
dade social, CIPA .Controle de cartão 
de ponto de funcionários/inclusão/
cadastro/troca de turno, controle diário 
do banco de horas. Relatório de faltas e 
atrasos diário dos colaboradores contro-
le de afastamento médico/auxilio doen-
ça/acidente do trabalho. Integração/
Admissão/Rescisões sempre em con-
junto com a coordenação. Suporte ao 
coordenador da área, realizando tarefas 
envolvidas na organização e controle de 
documentos
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE P.C.P - Com expe-
riência em rotinas de PCP, programar, 
controlar produção, estoque, almoxari-
fado, logística, manutenção, compras, 
faturamento, desejável superior com-
pleto ou cursando em Administração ou 
áreas correlatas.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE PROCESSOS - Com 
experiência na área de processos, 
cursando engenharia de produção, 
Mecânica ou elétrica, para atuar com 
desenvolvimento de PFMEAs para no-
vos projetos, estudos de cronoanálises, 
mapeamento de processos para grá-
ficos, desenvolvimento e Revisão de 
Instruções de trabalho, e set-up para 
equipamentos.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMA-
NOS - Com experiência em adminis-
tração de pessoal e RH, folha de pa-
gamento, sistema de ponto eletrônico, 
encargos sociais, admissão, demissão, 
férias e administração de benefícios. 
Desejável conhecimento com Totvs, 
excel avançado.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL - Com experiên-
cia com rotinas fiscais. Conhecimento 
em conceito dos impostos ISS, ICMS, 
IPI, PIS e CONFINS e retenções. 
Vivência com escrituração de notas 
fiscais e de serviço produtivo, improdu-
tivo e de remessas. Conhecimento em 
operações fiscais, venda, devolução e 
remessas. Necessário ter ensino su-
perior completo em Administração ou 
Ciências Contábeis e com conhecimen-
to em regimes tributários como simples 
nacional, lucro real e presumido.

ASSISTENTE TÉCNICO EXTERNO - 
Efetuar visita técnica a clientes, seguin-
do agendamento pré determinado pelo 
setor, identificando o tipo de problema/
defeito; executar manutenção elétrica 
ou mecânica; testar equipamentos 
após manutenção; Atender clientes in-
teressados em compra de peças; Insta-
lar equipamentos novos; Treinar clien-
tes após instalação dos equipamentos; 
FORMAÇÃO: Desejável Técnico 
Mecânico ou Mecatrônico; CURSOS/
TREINAMENTOS: Mecânica e Elétrica; 
leitura e interpretação de desenho; pa-
cote office; Desejável: ERP; E
-----------------------------------------
AUDITOR (A) - Com experiência como 
auditor de hotel para fazer conferên-
cia de todos os processos de outros 
turnos, encontrar erros nos processos 
e fazer a correção dos mesmos. Com 
disponibilidade para horário noturno.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com ex-
periência em instrumentos de medição, 
leitura e interpretação de desenho téc-
nico, curso e experiência com empilha-
deira, conhecimento com embalagem e 
separação de peças.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO - Experiência na área de 
manutenção de máquina industrial. 
Disponibilidade para viajar, atendimen-
to externo. CNH e curso de mecânica.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com ex-
periência em serra, lixadeira, furadeira, 
serviços de serralheria, noções de sol-
da e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência em produção, trabalho ma-
nual, montagem.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Efetuar pré monta-
gem de peças em inox, aluminio ou aço 
carbono, baseando-se em desenhos, 
preparando as peças com ponteamen-
to TIG para uma perfeita soldagem, uti-
lizando equipamentos tais como solda, 
trena, paquimetro, riscador; Realizar a 
montagem mecânica das máquinas; 
Receber peças a serem utilizadas; Exe-
cutar serviços externos de caldeiraria 
conforme necessidade; Executar testes 
de funcionamento nas máquinas; Fazer 
apontamento das Ordens de Serviços. 
Requisitos: Solda MIG e TIG, Leitura e
-----------------------------------------
COMPRADOR SENIOR - Prospectar 
e desenvolver fornecedores de ma-
téria-prima e insumos, pela internet, 
e-mail e telefone visando melhoria da 
qualidade, fornecimento e redução de 
custo Elaborar, acompanhar e fazer a 
manutenção KPI´s da área para iden-
tificar gaps e realizar as tratativas. Ex-
periência no setor de Importação. Ter 
Inglês e Espanhol fluente.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Conhe-
cimento de SolidWorks em Sheet Me-
tal(Chaparia), conhecimento em Auto 
CAD, curso de desenho Técnico ou 
equivalente, curso SENAI ou Técnico 
Mecânico desejável, conhecimento em 
desenvolvimento de Caldeiraria dese-
jável, conhecimento em Solda / Usina-
gem / Dobra de chapas desejável.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Ela-
boração e detalhamento de layouts, 
plantas de fabricas e estudos técnicos 
para industrias do ramo de cerâmica e 
mineração, utilizará os softwares Auto-
cad 2D e Solidworks diariamente. Au-
xiliará os funcionários da produção em 
dúvidas sobre projetos. Inglês e curso 
superior cursando ou completo será um 
diferencial.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO - Com experiên-
cia como eletromecânico, executar 
manutenções preventivas e corretivas. 
Acompanhar e Executar serviços de 
manutenção mecânica e elétrica, mon-
tagem e reforma de sistemas elétricos, 
painéis e outros comandos, necessário 
ter NR 35, NR 10 e NR 12.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMESTICA - Com 
experiência em limpeza geral da casa, 
lavar e passar roupas e cozinhar pratos 
triviais.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em inspeção de peças em 
chão de fábrica, curso e experiência 
com desenho técnico, metrologia e 
empilhadeira.
-----------------------------------------
LIDER DE INJEÇÃO PLASTICA - Com 
experiência em liderança de equipe e 
vivência em Indústria do segmento de 
automotivo e de injeção plástica.
-----------------------------------------
MECANICO DE CAMINHAO - Com 
experiência em manutenção mecânica 
de caminhão.

MECANICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em caldeiraria para manu-
tenção de máquinas e equipamentos 
industriais.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em Sistema de automação 
hidráulica e pneumática manutenção 
corretiva, preventiva, mecânica hidráu-
lica e pneumática em prensas excêntri-
cas, máquinas e equipamentos. Dese-
jável conhecimentos em prensas.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - ME-
CANICO DE MANUTENÇÃO (TER CO-
NHECIMENTO EM MANUTENÇÃO DE 
MAQUINAS OPERATRIZES, FLUÍDOS 
DE CORTE, LEITURA E INTERPRE-
TAÇÃO DE DESENHO, LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE INSTRUMEN-
TOS DE MEDIÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, 
MANUSEIO DE FERRAMENTAS)
-----------------------------------------
MECANICO MONTADOR - Com co-
nhecimento em montagem, caldeira-
ria,montagem de esteira, chaparia, 
inox, calandra, solda, montagem de 
trocador de calor, filtros de ar, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
MECÂNICO SOLDADOR - Com expe-
riência em solda MIG, eletrodo, maça-
rico e corte à plasma para serviços de 
montagens e serralheria.
-----------------------------------------
MONTADOR SOLDADOR - Com curso 
de desenho técnico e metrologia, co-
nhecimento em solda MIG, montagem 
de estruturas ou máquinas e caldeiraria 
leve (chapas finas).
-----------------------------------------
MOTORISTA DE CAMINHAO - Com 
habilitação categoria D ou E. Desejável 
experiência com entregas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC - 
Com experiência em dobra CNC, curso 
de desenho mecânico e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE - Com experiência em operar má-
quina de corte e dobra, ramo constru-
ção civil.
-----------------------------------------
OPERADOR DE USINAGEM - Com 
experiência em Torno CNC, comando 
MACH 9 e centro de usinagem coman-
do SIEMENS. Conhecimento em ope-
rar, preparar e programar e utilização 
do programa MASTERCAM.
-----------------------------------------
ORÇAMENTISTA - Conhecimento em 
leitura de desenho técnico mecânico, 
conhecimento em componentes me-
cânicos, conhecimento de norma de 
solda, desejável conhecimento em pro-
cessos de caldeiraria (Corte, Dobra e 
Solda), conhecimento em Excell.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - Com exp. em 
pintura de equipamentos para caldeira-
ria, tanques, estruturas.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE INJETORA - Com 
experiência em preparação de injetora, 
troca e regulagem de moldes, progra-
mação e operação, ajuste e regulagem, 
setup, verificação do padrão de quali-
dade da peça. Desejável graduação em 
polímeros, curso de Ponte Rolante ou 
Preparador de Injetoras.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE TORNO AUTO-
MATICO - Conhecimento técnico em 
mecânica e metrologia. Domínio em 
preparação de torno automático. Ajus-
tes da máquina, construção e afiação 
de ferramenta.
-----------------------------------------
PROCESSISTA DE INJEÇÃO PLÁS-
TICA - Com experiência em processos 
de injeção plástica, difinindo, máquinas 
e equipamentos, acompanhar a pro-
dutividade, redução e custos, ajuste 
de processos de injeção, planejar a 
capacidade dos recursos materiais e 
humanos nos processos, inglês inter-
mediário, com formação em Engenha-
ria de produção/Materiais ou Similares, 
e desejável formação como Tecnólogo 
em Plástico ou Especialização na área.
-----------------------------------------
PROJETISTA - Desenvolver e alterar 
projetos, utilizando o software Soli-
dworks e Auto CAD. Elaborar projetos 
com modelagem e montagem, conside-
rando aspectos de dimensão, calculos 
de elementos da máquina fazendo 
as especificações e detalhamento do 
desenho. Acompanhar o processo de 
fabricação e os teste dos equipamen-
tos após finalizado identificando ne-
cessidade de correções e melhorias. 
Fazer o cadastro no Sistema MEGA e 
o detalhamento do projeto. Requisitos: 
Solidworks, Desenho Técnico, Pacote 
Office, Metrol



05 Salto, 15 de Abril de 2022
primeirafeira@uol.com.br

RECEPCIONISTA DE HOTEL - Com 
experiência em identificar e orientar 
hóspedes sobre os serviços de hospe-
dagem, realizar check-in e check-out, 
cadastro e reservas, lançamento de 
comandas em sistema. Com disponibi-
lidade de horário.
-----------------------------------------
RETIFICADOR - Com experiência em 
retifica convencional
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com conhecimento 
em serralheria indutrial.
-----------------------------------------
SUPERVISOR COMERCIAL - Ex-
periência em gestão e supervisão de 
vendedores externos, andamento de 
processo de vendas. Delegar e acom-
panhar metas e resultados da equipe 
comercial. Manter contato com clientes 
e desenvolver novas propostas. Gestão 
de Indicadores de desempenho (KPI’s). 
Disponibilidde para viagens. Diferencial 
ter trabalhado no ramo metalúrgico 
(caldeiraria).
-----------------------------------------
SUPERVISOR DE LOGISTICA - Ex-
periência em administrar atividades de 
logística, com enfâse em supervisionar 
o processo de compra, faturamento e 
almoxarifado. Acompanhar o processo 
de carga e descarga, armazenagem, 
movimentação, conferência, estoque. 
Garantir o abastecimento de linha de 
produção.
-----------------------------------------
TECNICO DE METROLOGIA - Com 
experiência em todo processo de me-
dição de peças, realizar estudos dimen-
sionais, rotinas do setor de qualidade e 
de metrologia, análise critica de equipa-
mentos e calibração, dimencionamento 
de peças. Emissão de relatórios e rea-
lizar MSA. Saber fazer programação de 
máquinas de medição, leitura e interpre-
tação de desenho, metrologia.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM T.I. - Conhecimento em 
Tecnologia da informação, elétrica e 
básico em informática, disponibilidade 
de horário
-----------------------------------------
TECNICO HIDRAULICO - Com expe-
riência na área hidráulica, encanamen-
tos, desentupimentos, limpeza de cx 
dagua, com formação na área, curso 
NR 35, 33, com CNH B
-----------------------------------------
TECNICO INSTALADOR - Exigência 
mínima em cabeamento estruturado 
e também informações básicas de in-
formática (para configurar o sistema), 
identificação com a segurança, expe-
riência em Instalação; Disponibilidade 
de horários
-----------------------------------------
VENDEDOR - Experiência em vendas 
(PAP), experiência na área de seguran-
ça eletrônica.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Experiência em pros-
pecção de novos clientes, contatos 
por telefone e e-mail. Visitas técnicas 
e de vendas. Criação de novas estra-
tégias de vendas e monitoramento do 
mercado. Preparação de relatórios. 
Diferencial conhecimento em vendas 
de prestação de serviço do segmento 
metalúrgico.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457- Indaia- 19-3835-2964

WORKING – INDAIATUBA
OS CANDIDATOS INTERESSADOS, 
CADASTRAR CURRICULO EM NOS-
SO SITE – www.workingcenter.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência ge-
ral em produção, levantamento de pe-
ças pesadas. Apoio aos setores neces-
sários, e habilitação B para locomoção 
de materiais quando necessário.
-----------------------------------------
ALIMENTADOR DE LINHA DE PRO-
DUCAO - Com experiência na area, 
com curso Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico Mecânico e Metro-
logia.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE - Experiência em rece-
bimento, estocagem, movimentação 
de carga e descarga com veículos de 
movimentação, possuir curso de Ope-
rador de empilhadeira e ponte rolante 
(com certificado de comprovação) Co-
nhecimentos em informática ( sistema 
integrado SAP, MES) , formação tecni-
ca ou superior . Ter disponibilidade de 
horario.
-----------------------------------------
ANALISTA CONTABIL - Domínio em 
conciliação de fornecedores e clientes, 
análise de fechamento de balanço pa-
trimonial. Demonstrações de lucros e 
prejuizos. Fluxo de caixa. Lançamentos 
contábeis. Apuração de impostos e in-
tegraçao de lançamentos.
-----------------------------------------
ANALISTA DE CONTAS A PAGAR E 
RECEBER - Com experiência em con-
tas a pagar e a receber.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE VENDAS - Com ex-
periência em prospecção de clientes, 
atendimento ao cliente, suporte no re-
cebimento e analise de pedidos de co-
tação de serviço de transporte rodoviá-
rio. Apoio em atividades administrativas
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - com 
experiência em nota fiscal e fecha-
mento.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência na área.
-----------------------------------------
CONSULTOR COMERCIAL - Com 
experiência na comercial externa, irá 
atuar com locação de plataformas em 
toda região, vendas e atendimento os 
clientes, entrega técnica do produto 
(demonstração da máquina, será trei-
nada para operar). com CNH e dispo-
nibilidade para viagens e serviços em 
altura.
-----------------------------------------
COORDENADOR DE P.C.P. - Coorde-
nar as atividades de PCP (Planejamen-
to e Controle da Produção), conduzindo 
a equipe na análise da capacidade de 
produção, programação de máquinas 
e matéria-prima, monitorando os pro-
cessos de fabricação e suas necessi-
dades. Atuar no atendimento direto aos 
clientes, equipe comercial, fornecedo-
res e prestadores de serviços, efetuan-
do follow-up e atuando na programação 
e demanda produtiva, visando o cum-
primento dos prazos estabelecidos. 
Atuar na demanda fabril utilizando fer-
ramentas Kanbam,

COZINHEIRA - Atuar no preparo de to-
dos os alimentos, manipular carnes em 
diversos cortes, acompanhar e informar 
as necessidades de compra, mantendo 
um estoque mínimo dos insumos e 
matéria prima, acompanhar estoque 
também dos freezers, coordenar equi-
pe de ajudantes, acompanhar e ajudar 
na limpeza da cozinha, dentre outras 
atividades pertinentes a vaga.
-----------------------------------------
DESENHISTA DE SOLID WORKS - 
Com experêcia em Solid Works.
-----------------------------------------
GERENTE DE LOJA - Com experiên-
cia em liderança de loja de preferência 
com vivência em equipamentos de 
áreas verdes, ferramentas manuais, 
equipamentos de proteção, ferramen-
tas agrícolas, roçadeiras, podadores, 
ferramentas para jardinagem, manguei-
ras de jardim.
-----------------------------------------
JARDINEIRO - Com experiencia na 
atividade de jardinagem e operador de 
roçadeira.
-----------------------------------------
MECANICO - Com experiência com 
manutenção de máquinas de corte de 
grama, ou conhecimentos como mecâ-
nico de motos.
-----------------------------------------
MECANICO DE AR CONDICIONADO - 
Com experiência em manutenção de ar 
condicionado, montagem de tubulação, 
preventivam, trocar filtros, consertar, 
disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
MECANICO DE AUTOS - Com expe-
riência como mecânico de autos e com 
empilhadeira, noção de elétrica e com 
disponibilidade de horário
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - com 
experiência em manutenção de máqui-
nas e equipamentos, hidráulica, noções 
de medidas de peças com paquímetro, 
conhecimentos básicos de elétrica, 
correntes alternadas, com formação na 
área mecânica.
-----------------------------------------
MONTADOR DE PRODUCAO - Com 
experiência em montagem de peças 
e equipamentos em empresa do ramo 
metalúrgico ou similar, possuir curso 
de leitura e interpretação de desenho. 
Preferencialmente residir em Indaiatu-
ba ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC - 
Com experiência em torno convencio-
nal e CNC, com leitura e interpretação 
de desenho Mecânico, Instrumentos de 
medição, informática básica (excel), 
quais comandos, disponibilidade de 
horário.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência com produção e conheci-
mento em solda.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - Com 
experiência em operação de torno 
CNC, ou convencional, com conheci-
mento em leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA)
PINTOR - Com conhecimentos na 
área de pintura industrial, pintura ele-
trostática, lixamento, banho de peças, 
secagem, mascaramento/isolamento e 
demais atividades do setor.

PREPARADOR DE TORNO CNC - 
Com experiência em operar e preparar 
torno CNC, ajustes de ferramentas, 
afiação de bedames, brocas, ferra-
mentas, troca de correia, engrenagens, 
rolamentos.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência em 
cortes, desbastes , furações , passar 
macho , solda mig, tig e manuseio de 
ferramentas como ( lixadeira, furadeira, 
parafusadeira e esmerilhadeira).
-----------------------------------------
SOLDADOR - Experiência em proces-
sos de soldagem Mig / Mag e eletrodo 
revestido com curso na área de solda 
e Leitura e Interpretação de desenhos 
técnico mecânicos . Ter disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em sol-
da TIG , eletrodo revestido ,MIG MAG 
“tubular “ para soldas radiografadas
-----------------------------------------
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência em liderança.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em manutenção elétrica, 
mecânica e hidráulica com maquinas 
de grande porte, guindaste, ônibus, ca-
minhão ou plataformas, com formação 
na area. Disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457-Indaia-19-3835-2964

PROFICENTER SALTO
(11) 4028-8840 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.salto3@grupoproficenter.
com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
AUXILIAR DE FATURAMENTO: Com 
experiência na função. Ensino médio 
completo. Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGE-
RAÇÃO: Com Experiência em manu-
tenção e instalação de ar condicionado 
/ equipamentos de refrigeração. Ensino 
médio completo. CNH B. Disponibilida-
de para viagens. Será um diferencial ter 
curso de refrigeração. Residir em Itu.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS: Com experiência 
e conhecimento em elétrica, eletrôni-
ca, mecânica, hidráulica, manutenção 
preventiva e corretiva, reforma em em-
pilhadeiras, ánalise e emissão de diag-
nósticos e  orçamentos. Possuir CNH B. 
Residir na região de Sorocaba
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HUMA-
NOS: Ensino Superior completo em 
Recursos Humanos. Experiência na 
função. Conhecimento em pacote Offi-
ce. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
MONTADOR: Ensino médio completo. 
Experiência com montagem de paletes 
e engradados de madeira. Residir em 
Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR MECÂNICO: Que saiba in-
terpretar desenho mecânico e realizar 
leitura de medidas. Ter noção básica 
em medida. Irá realizar montagem de 
máquinas e equipamentos. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo. Curso / conhecimento 
em Leitura e interpretação de desenho, 
Metrologia, Informática. Ter condução 
própria. Horário de trabalho das 13:40 
as 22:00. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso técnico 
em contabilidade. Experiência na área 
contábil. Conhecimento em sistemas 
Contábeis (Folhamatic, E contábil e 
SCI). Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino 
médio completo. Lançamento de notas 
fiscais. Emissão e faturamento de notas 
fiscais. Cadastro de produtos e contas 
a pagar. Atendimento e cadastro de 
clientes. Experiência na função. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
INSTALADOR JUNIOR:  Ensino mé-
dio completo. Experiência em insta-
lação de rede de telefonia e internet. 
Conhecimento em ferramentas como: 
parafusadeira, martelete, furadeira e 
serra esquadria. Disponibilidade para 
viagens. Ter CNH A/B. Residir somente 
em Salto.

DESENHISTA PROJETISTA: Ensino 
superior completo em engenharia. Pro-
jetar e desenvolver ferramental e dispo-
sitivo. Executar projetos de máquinas, 
executar projetos de transgressão 3D. 
Conhecimento em Solidworks, Auto 
Cad / Solid Edge. Residir em salto, Itu, 
Porto Feliz, Indaiatuba ou Sorocaba.
-----------------------------------------
INSTALADOR DE SISTEMA DE SE-
GURANÇA: Ensino médio completo. 
Experiência em instalação de sistema 
de segurança eletrônica, como câme-
ra, alarme e cerca elétrica. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
LOGÍSTICA: Ensino médio completo. 
Experiência na função. Emitir pedidos 
de compra e acompanha los aos forne-
cedores, fazendo o acompanhamento 
do processo de entrega e cumprimento 
final de todas as condições negocia-
das. Acompanhar e controlar em plani-
lha os pedidos de importação, desde a 
coleta no fornecedor, até a entrega na 
empresa. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL /
CENTRO DE USINAGEM / TORNO 
CNC: Ensino médio completo. Com 
curso do Senai.Com e sem experiência  
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE PCD: 
Ensino médio completo. Experiência 
na função. Disponibilidade de horário. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMÉSTICA: Expe-
riência na função.  Residir somente em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Varrição de rua com  uso de sopra-
dor, serviços de jardinagem em geral, 
utilizando roçadeira e ferramentas por-
táteis, serviço de capina e rastela, ser-
viços de manutenção em geral. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL: Experiência em manutenção 
predial. Irá realizar pintura, pequenos 
reparos em elétrica, hidráulica, limpeza 
em piscina e jardinagem. Residir so-
mente em Salto.

AUXILIAR DE COMPRAS: Experiên-
cia na função. Irá realizar cotação de 
materiais, negociação de preço, prazo 
de entrega e condições de pagamento. 
Emissão do pedido de compra após o 
fechamento da negociação com o for-
necedor, acompanhamento de entrega 
e lançamento de nota fiscal.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO: Ensino 
fundamental completo. CNH E. Expe-
riência com Bitrem, Rodotrem ou Van-
derleia . Conhecimento com rotas em 
São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. 
Residir em Salto, Itu ou Indaituba.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO: Com experiên-
cia e conhecimento em equipamentos 
de elevação, ponte rolante, talha e 
caminho de rolamento. Possuir dispo-
nibilidade para viagens quando neces-
sárias. Ter curso técnico. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ANALISTA ADMINISTRATIVO: Com 
experiência em folha de pagamento, 
ponto, imput de dados para envio para 
escritório. Auxiliar o setor de compras e 
financeiro. Superior na área administra-
tiva e possuir CNH. Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE DESENHISTA TÉCNI-
CO: Ensino médio completo. Curso 
Técnico em Automação Industrial, Me-
catrônica, Elétrica ou Eletrônica. Expe-
riência em AutoCAD, Corel Draw, Cad 
Cam ou outro software relacionado a 
desenho técnico. Inglês básico. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MOLDES: Ensino 
médio completo. Com NR11,curso de 
leitura e interpretação de desenhos 
técnicos. Conhecimento em hidráulica. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
MONTADOR MECÂNICO: Experiência 
com montagem, ajustes, start-up e as-
sistência técnica de equipamentos. Co-
nhecimento em pneumática ( cilindros 
e válvulas ), torno fresa e solda. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.

VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio 
completo. Experiência na área comer-
cial. Ter CNH B. Possuir condução pró-
pria para deslocamento até a empresa.  
Cursando técnico ou superior na área 
ambiental ou química, será um diferen-
cial. Residir em Salto.
-----------------------------------------
FORMULADOR DE BASE SOLVEN-
TE: Cursando superior em Química ou 
Técnico em Química. Residir em Salto 
ou região.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensi-
no médio completo. Experiência com 
código de barras ou sistemas WMS. 
Com curso de empilhadeira. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Desejável 
formação na área Ambiental ou Admi-
nistração. Com conhecimento em Excel 
e ter CNH. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando Quími-
ca ou Técnico em química. Com curso 
de empilhadeira. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função. Ensino médio 
completo. Com curso de empilhadeira. 
Residir em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DESENVOLVEDOR PLE-
NO: Irá atuar com desenvolvimento 
de sistema web com integração com 
outros sistemas, especificação e testes 
do mesmo. Integração com banco de 
dados. Necessário Java, Docker com-
posse, html/css, javascript. Desejável: 
spring boot, thymeleaf, hibernate, git. 
Ter inglês intermediário. Residir em 
Salto ou região.
-----------------------------------------
ESTÁGIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA: Cursando Engenharia Elétrica. 
Conhecimento básico em fórmulas do 
Excel. Realizar aplicações de digita-
lização de processos industriais utili-
zando Pacote Office 365. Desenvolver 
aplicativos Low-Code para indústrias 
utilizando Powerapps. Criar Dasboards 
em PowerBl. Residir em Salto
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com entre-
ga, carga e descarga. Conhecimento 
em material de construção. Ter CNH C. 
Residir somente em Salto.

MECÂNICO AUTOMATIVO: Ensino 
médio completo. Experiência em me-
cânica em geral, suspensão freio, es-
capamento, embreagem, alinhamento, 
balanceamento e corretiva. Residir so-
mente em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio completo. 
CNH E.  Curso MOPP será um dife-
rencial. Conhecimento rodoviário da 
grande São Paulo. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE CRIAÇÃO: Com ex-
periência em desenvolvimento de artes 
digitais e impressas: E-mail, Marketing, 
Newsletter, artes para redes sociais, 
banner, folhetos, tabloides, entre outras 
peças gráficas. Domínio dos softwares 
do pacote adobe, Photoshop, ilustrador 
. Será um diferencial, conhecimento no 
After Efectts, Premiere e Sony Vegas. 
Residir em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Experiên-
cia na função. Desejável formação na 
área ambiental ou administrativa. Com 
conheci mento em Excel. Ter CNH. Re-
sidir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensino 
médio completo. Ter curso de empilha-
deira. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando quími-
ca ou técnico em química. Com curso 
de empilhadeira. Residir somente em 
Salto
-----------------------------------------
APRENDIZ ADMINSITRATIVO: Ensino 
médio completo. Com conhecimento 
em Word e Excell. Desejável sistema 
TOTVS e noções em manutenção me-
cânica e elétrica. Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO: 
Ensino médio completo, desejável for-
mação técnica. Experiência na função, 
e em comandos elétricos, acionamen-
tos, programação básica de PLC’s, e 
mecânica nível intermediário. Residir 
somente em Salto.
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MECÂNICO DE MANUTENÇÃO:  
Ensino médio completo. Experiência 
na função. Com curso em Técnico em 
mecânica, mecatrônica, ou afins. Lei-
tura e interpretação de desenho me-
cânico. Conhecimento e interpretação 
de esquemas hidráulicos e pneu-
máticos. Conhecimentos em soldas 
elétricas, MIG/MAG. Conhecimento 
de elementos de máquinas e caldei-
raria. Conhecimentos em montagens 
industriais, interpretação de manuais 
técnicos. Disponibilidade para traba-
lhar os 3 turnos. Residir em salto, Itu 
ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ESTÁGIO TÉCNICO EM PROCES-
SOS: Cursando superior em Química, 
Química Industrial ou Engenharia 
Química. Residir em Salto ou Região.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com veí-
culos leves. Conhecimento na grande 
São Paulo. Ter CNH B. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio comple-
to. Ter CNH E. Curso de MOPP será 
um diferencial. Conhecimento rodo-
viário da grande São Paulo. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE OPERAÇÕES LOGÍS-
TICAS: Experiência em expedição, 
curso e experiência com empilhadei-
ra. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR LOGÍSTICO MOTORIS-
TA: Experiência em movimentação de 
cargas. Expedição, Logística, estoque 
. Saber operar empilhadeira, prática 
com caminhão para carga e descarga 
dentro da empresa. Possuir CNH D. 
Ter disponibilidade de horário. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: Expe-
riência em Indústria, com inspeção e 
montagem. Ensino médio completo. 
Residir somente em Salto
CALDEIRIEIRO: Com experiência na 
função. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ELETRICISTA: Com 
conhecimento em Drives, acionamen-
to, servo motores. Noções básicas 
de pneumática, hidráulica. Noções 
básicas de mecânica. Disponibilidade 
de horário. Residir somente em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CONVENCIONAL: Ex-
periência na função. Residir somente 
em Salto ou  Itu.
-----------------------------------------
ANALISTA DA QUALIDADE: Expe-
riência na função. Curso técnico em 
química. Residir em Salto e região.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE: Ensino médio completo. Ex-
periência na função. Curso de CNC, 
Metrologia e Leitura e interpretação 
de desenhos.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE SERRALHEIRO: En-
sino médio completo. Curso de solda 
Mig / Mag. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
DESIGN GRÁFICO: Manipulação de 
imagens, ferramentas de alteração e 
manutenção de imagens. Residir em 
Itu e região.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: En-
sino médio completo. Conhecimento 
com materiais para construção, hi-
dráulicos ou elétricos. Ter disponibi-
lidade para trabalhar aos sábados. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRENSA (PCD): 
Ensino fundamental completo. Residir 
em Saltou ou Itu.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função, curso recicla-
do. Residir em Salto, Itu ou  Indaia-
tuba.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo, experiência na fun-
ção. Residir em Salto.
-----------------------------------------
TAPECEIRO: Conhecimento em ta-
peçaria em geral, saber tapeçar, usar 
máquina pneumática (grampeador), 
tapeçar cama Box/baú. Ensino funda-
mental completo. Residir em Salto, Itu 
ou Sorocaba.
-----------------------------------------
LÍDER DE PINTURA: Experiência na 
função. Conhecimento em processo 
técnico de pintura. Residir em Salto 
e região.
-----------------------------------------
MARCENEIRO: Com experiência em 
corte de compensado / MDF. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA: 
Ensino médio completo. Experiência 
em empilhadeira a gás. Residir em 
Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO: 
Experiência na função. Programação 
CLP Siemens Step 7, acionamentos 
elétricos, eletrônica básica, distribui-
ção de energia, comandos elétricos, 
leitura e interpretação de desenho 
técnico e comunicação via rede pro-
fibus. Residir em Salto, Itu ou Indaia-
tuba.
-----------------------------------------
TORNEIRO FRESADOR: Ensino mé-
dio completo. Experiência na função. 
Confeccionar peça na fresa e torno 
de acordo com especificação do de-
senho. Leitura e interpretação de de-
senho e metrologia.
-----------------------------------------
TORNEIRO FERRAMENTEIRO 
CNC: Com experiência. Conhecimen-
tos com programação de sistemas. 
Criar Programas conforme desenhos 
de ferramentas, utilizando comando 
numérico, software específico, calcu-
ladora cientifica ou computador. Pro-
gramar torno CNC. Residir em salto
-----------------------------------------
APONTADOR DE PRODUÇÃO: Cur-
sando engenharia, experiência em 
PCP. Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CENTRO DE USINA-
GEM: Com conhecimento / noção 
de CNC, metrologia e interpretação 
de desenho. Ter curso do SENAI ou 
equivalente. Residir em Salto.

2 PNEUS USADOS, medi-
da 05x15xR16, R$ 110,00. Tr: 
11.99745.9088.
-----------------------------------------
4 PNEUS meia vida Pirelli Phan-
tom 205/55 Aro 16, R$ 320,00. Tr:  
11.97478.8015.
-----------------------------------------
ASSENTO INFANTIL para carro, R$ 
50,00. Tr: Fabiano (11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO BAGAGEIRO DE TETO Fiat 
Palio 2 Portas 97 98 99 00 01 02 03    
R$ 150,00.Tratar (11) 98193-8127
-----------------------------------------
VENDO GRADE SIMPLES (Santo  
Antônio) para caminhonete nova sem 
uso preta fosca sem uso nova valor  
R$ 300 reais.  Tr. 974519372 não  
entrego
-----------------------------------------
TAMPÃO PORTA MALAS para Gol 
G5, ótimo estado, R$ 100,00. Tr: 
11.95020.7714.
-----------------------------------------
SOM AUTOMOTIVO BRAVOX, 2 Sub 
12 Bravox, 2 Corneta Selenion, 2 Auto 
falante 69 Bravox, 1 Potência B 1000 
Bravox, 1 Potência B 400 Bravox, 
com caixa incluso, R$ 1.700,00. Tr: 
11.97572.9122.
-----------------------------------------
JOGO DE RODA vendo, novo 
195/50/15, completo, R$ 2.000,00. Tr: 
(11) 97090.4307.
-----------------------------------------
PNEU PIRELLI 195 R15 R$ 150,00. 
Tr: 11. 4602.2909.

ETIOS HB 1.3 / 2014, vendo, pra-
ta, carro completo, em excelente 
estado de uso, R$ 38.000,00. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
COROLLA XEI 2.0 FLEX. modelo 
2018 completo, 36 mil km. Falar com 
Darci (11) 95997-4913.
-----------------------------------------
HR-V, MODELO EXL, MOTOR 1.8, 
ano 2016, cor Cinza, 86 mil Km, va-
lor de R$ 71.000,00 (11)9.9593-4411 
(WhatsApp).
-----------------------------------------
NISSAN Livina s 1.6 flex. Tr. (11) 
99685-6544.
-----------------------------------------
RENAULT LOGAN flex 1.0, direção 
hidráulica, básico, 2012, vermelho, 
com 75.000km, manual e chave re-
serva. Tratar: (11) 4025-0898.
-----------------------------------------
RENEGADE 18/18 automático com 
8.000 KM, branco, completo , mul-
timídia e rodas de liga leve, apenas 
venda. Tratar  (11) 8185-8742 .
-----------------------------------------
PROCURO POR HONDA CIVIC 2008 
A 2010 em bom estado de conserva-
ção. Tr: 11.95806.2064.
-----------------------------------------
HONDA FIT EX / 14, Bem conserva-
do, 111.000 km, completo, REVISÃO 
105.000KM feita na concessionária, 
sem pendências financeiras, R$ 
51.000,00. Tr: 11.94593.2059.
-----------------------------------------
HONDA CIVIC LXS 13/14, Veiculo 
em ótimo estado de conservação, 
ar condicionado, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, desemba-
çador traseiro, Som USB/ Radio/ Cd 
Player, Sensor de estacionamento, 
controle de som no volante. Tr: (11) 
97217-3822
-----------------------------------------
HB20 1.6 CONFORT / 14, vendo ou 
troco, com 80.000 km, branco, com-
pleto, IPVA pago e documentação ok, 
carro em excelente estado de uso. Tr: 
11.98348.1460.

HB20 CONFORT PLUS 1.0 / 16, 
vendo ou troco, prata, completo, IPVA 
pago e documentação, Ok. Carro em 
ótimo estado, com 82.000 km. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
YARIS X-WAY / 2019, vendo, com-
pleto (ar, direção, multimídia) auto-
mático, Km: 37000 km, R$ 87.000,00, 
abaixo da tabela - grande oportunida-
de. Tr: Alex 11.99760.6074.

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 99961-
7181.
-----------------------------------------
GOL POWER 1.6 / 13 vendo, com-
pletíssimo, excelente carro para ven-
dedores externo e UBER, com GNV 
documentado, faz 20km/m3 de gnv, 
possui manual, chave reserva, ótimo 
estado de conservação, todas revi-
sões feitas, estudo troca. Tr: c/ Wag-
ner 11 99681.1164.
-----------------------------------------
JETTA 1.4 250 COMFORTLINE 
18/18, completo impecável, couro e 
teto solar panorâmico, faróis full leds, 
revisado. Tr: 11.99911.9801.
-----------------------------------------
POLO MPI 2018, Branco, Ar condicio-
nado, direção elétrica, vidros e travas 
elétricas, rodas de liga leve, kit mul-
timídia, câmbio manual, 30.000km. 
Valor: R$ 45.000,00. Tratar: (19) 
98139-8220.
-----------------------------------------
UP TAKE 1.0 14 / 15, vermelho, 4 
portas, em ótimo estado de conserva-
ção, mecânica ok, com vidro elétrico 
dianteiro, travas elétricas, direção 
elétrica, air bag dianteiros, sem ar, 
único dono, regulagem de banco do 
motorista e volante, Ipva 2021 pago, 
R$ 28.000,00. Tr: c/ Ademir (11) 
996786503
-----------------------------------------
VENDO GOL 1.0 Ano 2011/2012 c/ os 
quatro pneus novos, vidros e travas 
elétricas, direção hidráulica. Docu-
mentação, OK . Valor R$ 20.500,00 
(Valor negociável). Whatsapp: (11)9 
8522-4997
-----------------------------------------
VOYAGE 1.6 ANO 2008/MOD 2009 
Cor, prata. Direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas, som, trocado correia 
dentada e tensor, c/ os quatro pneus 
novos. Segundo dono. Documenta-
ção, OK IPVA 2020 pago. Vendo ou 
troco por Cg 150 ES.  Whatsapp (11) 
98348-1460 / 98740-0685.

*ESCORT/89, motor novo. , Rua Paul 
Harris, 160, próximo à rodoviária, 
aceito troca por moto, R$ 1500,00.   
Tr. 11 –94217-6193 c/ Rogério / 4021-
1216 recado c/ Sr João.
-----------------------------------------
*FORD KA 1.0 ano 98, vidro e trava 
elétrica R$ 4.000,00  Tr (11) 4025-
2682 / (11) 98277-1490
-----------------------------------------
ECOSPORT / 06 flex, prata, pneus 
novos, km 124600, mec revisa-
da, lic.2021,couro, tudo func., R$ 
22.900,00. Tr: 11.97348.2188.
-----------------------------------------
ECOSPORT 2007 ou troco por carro 
já financiado assumo as prestações. 
Procuro moto titan ou fan para com-
prar. Tr.  (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
ECOSPORT FREESTYLE, ano 2017, 
cor prata, 56.000 Km, todas as revi-
sões em concessionária, valor de R$ 
55.000,00, (11)9.9593-4411 - What-
sApp.
-----------------------------------------
FORD FIESTA 1.0 COR, preto. Ano, 
2005. C/ Alarme, trava elétrica e som. 
Documentação, OK. Valor: 10.000,00. 
Vendo ou troco por moto CG Titan. 
Cel:(11)9 8348-1460/9 5391-0014.
-----------------------------------------
FORD KA GL 1.0 Zetec Rocam , 
3 portas, IPVA E LICENCIAMEN-
TO 2020 PAGOS, carro de mulher, 
99.500km, R$ 10.500,00. Tratar (11) 
97210-1794.
-----------------------------------------
NEW FIESTA HATCH SE 1.6 16V 
FLEX / 18 completíssimo, vidros elé-
tricos, farol de neblina, retrovisores 
elétrico, sinc, prata, carro zerado ape-
nas 17,000 km rodados, todas as revi-
sões feita na concessionária, preço a 
combinar. Tr: (11) 99861.3618.
-----------------------------------------
COMPRO CARRO COMPLETO, 4 
portas pode ser Fiesta ou gol até R$ 
12.000,00. Tr: 11.97404.2262.

STRADA 1.8 ADVENTURE / 2013, 
vendo picape, cabine estendida, Lo-
cker. Tr: (11) 97656.3165.
-----------------------------------------
FIAT MOBI EASY 0km, preto, IPVA 
pago, licenciado e emplacado. Tratar 
pelo fone (11) 97779-5624.
-----------------------------------------
IDEA ATTRACTIVE 1.4 – 2012. Tra-
tar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND 2002 - R$10.000. 
Tr. (11) 96426-0088.
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND EX 1.3, 2004, 4 
portas, pneus novos, V.E, TE, DH, 
alarme. Tratar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO 2016 – 1.0 único dono, com-
pleto, flex, 4p, baixo km (media 
11 mil km/ano), 97% rodado entre 
Salto e Indaiatuba, semi novo. Tr: 
11.99786.0170.
-----------------------------------------
UNO VIVACE, segunda dona, impe-
cável, vermelho, vidros elétricos, tra-
vas elétricas, alarme , som e 4 pneus 
novos e totalmente revisado com ga-
rantia de um ano. 2 portas flex 2014 
por 19.900,00 preço tabela . Tratar 11 
98532-0761 e documentação pronta 
para financiamentos.
-----------------------------------------
VENDO OU TROCO UNO WAY 1.0 
Cor, preto Ano 2011. Documentação, 
OK ipva 2020 pago C/ os quatro 
pneus novos, som, direção hidráulica, 
vidro e travas elétricas e chave reser-
va.  Valor: R$ 19.700,00. Whatsapp: 
(11) 98740-0685 ou (11)98348-1460.

*MONTANA, 1.4 ano 2008, completa, 
ar/direção, documentação ok. Tr (19) 
99880-3551 João Victor.
-----------------------------------------
CORSA 1.4 FLEX ANO 2010 todo 
revisado e 4 pneus novos, o carro 
tem alarme, vidros e travas elétricas, 
não tem ar condicionado e direção 
hidráulica. Carro muito bem conser-
vado, só pegar e rodar com ele. Valor 
R$16.400,00. Fone (11) 99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. (11) 
97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECOFLEX 
Único Dono – VENDO : Cor Verde , 
pneus novos, vidro elétrico, alarme, 
trava elétrica, som , disco de freios e 
pneus novos VALOR R$ 18.500,00 – 
Tr. (11) 9-8612-7808.
-----------------------------------------
TRACKER LTZ 2017, cinza, novís-
sima com 27000 km rodados, tratar 
com proprietário (11) 98791-3157.
-----------------------------------------
S-10 impecável, tudo ok, motor e câm-
bio, R$ 75.500,00. Tr: 11.97495.2413.
-----------------------------------------
CELTA / 05 vendo, preto. Tr: 
19.99559.8972.

CAPACETE INFANTIL numeração 
52, seminovo, R$ 50,00. Tr: Fabiano 
(11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO 02 (DUAS) TAMPAS DE 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL para 
motos Honda CG 125 até 1994. 
R$30,00. Tel: (11) 97678-8103.

BANDIT 1250S / 2010 vendo 
moto, com 11.000km rodado. Tr: 
11.99911.4288 c/ Marcos
-----------------------------------------
BMW F800R / 13, com 47.000KM, 
Toda revisada, pneus e relação 
nova. Valor de Tabela Fipe. Tr: 
11.98281.2722
-----------------------------------------
SHINERAY 50CC, ano 2018, com 
3500 km rodados preta com bagagei-
ro revisada impecável documentação 
ok! Valor: R$ 5.000,00. Aceito cartão 
de crédito. Pode ser parcelado até 12 
x, juros do aplicativo referente as par-
celas por conta do comprador!. Tratar 
(11) 99305-1754.

R1 YAMAHA Edição Limitada, Ama-
rela , 1000cc, aceito troca por pick up. 
Tr. (11) 97166-4334.

CBX TWISTER 250, Ano: 2006, Cor: 
Prata, Único Dono. Chave reserva e 
manual. Valor: R$ 5.500,00. Fone (11) 
99865-8824 Tratar com Nilson.
-----------------------------------------
CG125 ANO 1983 vermelha doc 
ok. Valor R$2000,00. R. Damião 
Valdevino da Silva, 96 - Pq Améri-
ca - Itu/SP. Fone: (11) 98396-6040. 
(watsApp).
-----------------------------------------
FAN / 12, vendo, partida elétrica, 
freio a disco, roda liga leve, R$ 
6.000,00. Tr: 11 95108.9950.
-----------------------------------------
PROCURO BIZ OU CRYPTON 
para compra!. Tratar (11) 97471-
9328
-----------------------------------------
PROCURO MOTO para comprar 
Fan titan ou outras do meu interes-
se. Tr. (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
TWISTER 18/18 com 10 mil KM, 
cor azul, pneus novos. Tr. (11) 
99264-9405.

HONDA /CG 160 TITAN / 21 semi 
nova, R$ 14.000,00. Tr: 11. 99992-
8286.

PROFICENTER    ITU 
(11) 2429-1791 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.itu@grupoproficenter.
com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.gru-
poproficenter.com.br
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: Com 
experiência na função e em empre-
sas no ramo de injeção plástica. Ter 
a partie do ensino médio completo. 
Residir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR: Com experiência em 
vendas. Disponibilidade para traba-
lhar no comercia varejista. Residir 
em Itu.
-----------------------------------------
OPERADORA DE CAIXA: Ensino 
médio completo. Experiência na fun-
ção. Disponibilidade para trabalhar 
de segunda a sábado. Residir em Itu.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Com experiência na 
função. Conhecimentos em solda Mig 
/ Tig. Residir em Itu.

FRESADOR CNC: Experiência em 
usinagem fresa CNC, comando Fa-
nuc, Siemens e operação e progra-
mação em instrumento de medição. 
Residir preferencialmente em Itu.
-----------------------------------------
MESTRE DE OBRAS: Com vasta 
experiência na construção civil. Pos-
suir perfil de liderança. Ensino médio 
completo. Residir em Salto, Itu ou 
Indaiatuba. Irá trabalhar em Salto, na 
construção de  Galpão empresarial.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE PROCESSOS: Com 
experiência em injetora plástica, 
programação de robô, troca e pre-
paração de moldes. Realização e 
acompanhamento de try-out. Entre 
outras funções que compete ao car-
go. Ensino médio completo. Residir 
em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Experiência na função. 
Conhecimentos com solda TIG / MIG. 
Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
CAMAREIRA: Experiência na função 
ou na área de limpeza. Ensino funda-
mental completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
Com experiência em rotinas admi-
nistrativas, como controle de fluxo de 
caixa, fiscal, relatórios gerenciais e 
suporte ao RH e pacote office. Ensino 
superior completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL: Ensino su-
perior completo ou cursando. Possuir 
conhecimento na área fiscal. Dife-
rencial: Experiência em escritório de 
contabilidade e com conhecimento 
no sistema domínio. Residir somente 
em Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ensino 
médio completo, experiência na fun-
ção. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Experiên-
cia em preparar e operar máquinas 
de Torno Convencional. Detectando, 
operando e acertando as irregulari-
dades. Interpretação de desenhos, 
instrumentos de medição e controle. 
Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO MEIO OFI-
CIAL: Interpretação de desenhos, 
instrumentos de medição e controle. 
Ter curso de usinagem. Residir em Itu 
ou Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COZINHA: Experiên-
cia na função. Residir próximo ao cen-
tro, devido à vaga ser para o primeiro 
turno. Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECURSOS HU-
MANOS: Ensino superior completo 
ou cursando. Experiência na função. 
Com conhecimento em sistema Do-
mínio e com o E-social. Será um di-
ferencial ter experiência em escritório 
de Contabilidade.  Residir somente 
em Itu.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE: Ensino médio com-
pleto, experiência na função. Conhe-
cimento em informática. Residir em 
Itu.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Ensino fun-
damental completo. Experiência na 
função. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE CONTÁBIL: Experiên-
cia na função. Ensino superior com-
pleto. Amplo conhecimento com con-
ciliações, apuração de impostos (PIS, 
COFINS, IRRF, IRPJ, CSL, ICMS, 
ISS), SPED ECD, SPED ECF, DIRF 
DCTF, DCTFWEB. Resisir em Itu.

VENDEDOR INTERNO: Ensino mé-
dio completo. Com experiência em 
atendimento online a pessoas e em-
presas. Conhecimentos com whatsa-
pp, internet e e-mail Residir em Itu.
-----------------------------------------
OFICIAL FRESADOR FERRAMEN-
TEIRO: Ensino médio completo, ex-
periência na função. Curso do Senai.
Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO MONTADOR: Ensino 
médio completo. Experiência na fun-
ção. Confeccionar, reparar, instalar e 
montar peças em geral. Montagem, 
solda e fabricação de componentes 
industriais / mecânicos. Residir em 
Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINAS: Ter 
experiência com máquina de fresa 
(torno convencional com fresa circu-
lando). Conhecimento em operar má-
quinas, ter noções de medida, curso 
de usinagem.  Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR E OPERADOR DE 
TORNO CNC: Necessário programar 
e operar o torno CNC. Experiência na 
função. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA: Expe-
riência na função. Necessário ter 
conhecimento em operar máquinas, 
ter noção de medidas, curso de usi-
nagem e experiência com máquina de 
fresa (torno convencional com fresa 
circulando). Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO FRESADOR: Responsa-
bilidades: Confeccionar peça na fresa 
e torno de acordo com especificação 
do desenho. Possuir conhecimento 
com leitura e interpretação de dese-
nho, metrologia. Ensino médio com-
pleto. Residir em Itu.
-----------------------------------------
METROLOGISTA: Ter ensino médio 
completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE: Experiência como operador 
de máquinas CNC. Possuir conhe-
cimentos em: Metrologia, Leitura e 
interpretação de Desenho e Office 
básico. Ter disponibilidade para traba-
lhar em turnos. Residir em Itu, salto 
ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE ENGENHARIA: 
Superior em engenharia, cursando 
ou completo, ou técnico em plástico. 
Com experiência no setor de enge-
nharia em empresas de injeção plásti-
ca. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: 
Experiência em operação de ponte 
rolante, ponte rolante elétrica com 
botoeira e manejar os dispositivos 
transação e elevação. Ensino médio 
completo. Irá trabalhar com estrutura 
metálica. Resistir em Itu, Salto ou In-
daiatuba.
-----------------------------------------
MONTADOR DE ESTRUTURAS ME-
TÁLICAS: Experiência em leitura de 
desenhos, execução de pré-monta-
gem dos componentes de estruturas 
metálicas. Ensino médio completo. 
Residir em Itu, Salto e região.

PROFICENTER
INDAIATUBA 

(19)-3875-6564 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.indaia@grupoproficen-
tercom.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA CEN-
TRO DE USINAGEM Cursos de 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho e desejável curso em usi-
nagem. Experiência como operador 
de centro de usinagem. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu, Campinas e 
Sorocaba.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MÁQUINA CEN-
TRO DE USINAGEM Cursos de 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho e desejável curso em usi-
nagem. Experiência como operador 
e preparador de centro de usinagem. 
Residir em Indaiatuba, Salto, Itu, 
Campinas e Sorocaba.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM: Cursos de metrologia, 
leitura e interpretação de desenho e 
desejável curso em usinagem. Ex-
periência programador de centro de 
usinagem. Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DE CUSTOS: Superior 
completo em ciências contábeis. Ex-
periência em classificação/ alocação/ 
e análise de custos diretos e indire-
tos. Conhecimento em análise de 
demonstrativos contábeis. Desejável 
conhecimento em sistema ERP/ TO-
TVS. Residir em Indaiatuba ou Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA CONTÁBIL: Possuir 
superior em ciências contábeis. Ter 
CRC ativo. Possuir experiência em 
lançamentos contábeis, entrega 
SPED CONTÁBIL (ECD/ECF), entre-
ga DCTF/DIMOB, análise de impos-
tos, e análise de balanços. Residir em 
Indaiatuba ou Salto
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS JUNIOR: Experiência na 
função. Conhecimento em folha de 
pagamento, recrutamento e seleção, 
gestão de benefícios, gestão de car-
gos e salários. Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL: Experiência na função. 
Conhecimento das atividades de 
departamento pessoal, admissão, 
fechamento mensal, férias, rescisão 
etc. Residir na Região de Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA: 
Experiência operando dobradeira. 
Conhecimento em medidas. Residir 
em Indaiatuba.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRENSA: Expe-
riência operando prensa. Diferencial: 
Conhecimento em Solda MIG/Ponto. 
Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO: Experiência com ativi-
dades pertinentes à Segurança do 
Trabalho em metalúrgica ou similar; 
- Experiência com órgãos ambientais 
(CETESB, IBAMA, entre outros); - Ex-
periência com análises ergonômicas; 
- Experiência com Vigilância Sanitá-
ria; - Experiência com atividades per-
tinentes à Saúde Ocupacional Curso 
de CIPA e brigada de emergência. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.


